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2 هحفص       
 

  

 طسوت هاش میژر ینوگنرس زا لاس لهچ 
 یاهلاس بالقنا رد هتساخ اپ هب یاه هدوت
۷۵

 

 زيتس مدرم میژر ندمآ راک یور و ۶۵ -
 نیرتگرزب قفاوت اب هک یمالسا یروهمج
 سنارفنک رد یتسيلایرپما یاهتردق
.درذگ یم دش ریذپ ناکما پولداوگ

 

  

 

  
 نارس هک یلاح رد ريخا ههد راهچ لوط رد
 یارب مامت یريگيپ اب ،یمالسا یروهمج
 ماظن ینعی دوجوم هناملاظ تابسانم ظفح

 رد مسيلایرپما هب هتسباو یراد هیامرس
 هدوت و نارگراک تازرابم بوکرس و ناریا

 یهاتوک یتیانج چيه زا هدیدمتس یاه
 تيهام زونه هنافساتم اما ،دنا هدرکن

 هک تقيقح نیا و میژر نیا یتاقبط
 یا هقبط هچ عفانم زا یمالسا یروهمج
 هدنام نشوران یرايسب یارب دنک یم عافد
 هدش راکنا هناهاگآ ،فلتخم لیالد هب ای و
 .تسا

 

  

 

  
 هک تس یا هدش تباث تقيقح نیا
 تردق تيهام حيحص صيخشت نودب
 عفادم مکاح میژر هک نیا و یتلود
 رازبا و یعامتجا یورين مادک عفانم
 تس یا هقبط هچ تسايس دربشيپ
 هناهاگآ تکرش هنوگ چيه زا ناوت یمن
 تمس هب نآ تیاده و بالقنا رما رد
 و نارگراک رگا .تفگ نخس یزوريپ
 یپ رد هک یا یبالقنا یاه هدوت
 رابتراسا عضو رييغت یارب هزرابم
 و نیون مظن کی داجیا و دوجوم
 یليلد ره هب ،دنتسه کيتارکمد
 شیوخ یتاقبط نانمشد هرهچ دنناوتن
 تازرابم ،دنهد صيخشت یتسرد هب ار
 اب دشاب هناريلد مه ردقچ ره اهنآ

 هب و دش دهاوخ وربور یگرزب عناوم
 دهاوخن شیوخ هناهاوخیدازآ فادها
 هک تسا ليلد نيمه هب تسرد .ديسر
 رتشيب هکلب یمالسا یروهمج طقف هن
 نیا ۀدننیرفآ یعقاو یاه تردق ،نآ زا
 اب هتشذگ لاس لهچ لوط رد میژر
 شیوخ ناوت و یتاغيلبت رازبا مامت

 و یهاگآ یولج ات دنا هديشوک
 یعقاو تيهام زا ام مدرم تخانش
 رب مکاح ۀقبط و یمالسا یروهمج
 ار اهتسيلایرپما اب اهنآ هطبار و ناریا

 نينچ گرزب لیالد زا یکی .دننک دس
 تسايس رد یراب فسات تيعقاو
 تعيبط و اهتسيلایرپما یرامعتساون
 یمالسا یروهمج شود رب اهنآ هک یفیاظو
 ندمآ راک یور اب .تسا هتفهن دنا هدراذگ
 هتسد و راد هک یلاح رد یمالسا یروهمج
 تابسانم و یداصتقا ماظن نامه ینيمخ
 رد ار نآ و ظفح ار هاش نامز هنارگرامثتسا
 رد نیا و دندرک یزاسزاب رتگرزب یداعبا

 و هاش یگتسباو تقيقح هک دوب یطیارش
 رما کی اهتسيلایرپما هاگراب رد وا یرکون
 نآ دروم رد یسک هک دوب یتيعقاو و راکشآ
 یاهورين زا یليخ اما ،تشادن یدیدرت

 و ینيمخ هک ليلد نیا هب افرص یسايس
 کيتامتسيس روط هب شا هتسد و راد

 رس یتسيلایرپما دض ًارهاظ یاهراعش
 هن" راعش اب یسايس تاغيلبت رد و هداد

 یاهتردق نمشد ار دوخ ،"یبرغ هن یقرش
 داصتقا یگتسباو ،دندز یم اج یناهج
 یشومارف هب ار اهتسلایرپما هب ناریا

 ار اهتسيلایرپما عفانم ظفاح میژر و هدرپس
 هدرک یفرعم مسيلایرپما زا لقتسم یمیژر
 .دننک یم نينچ مه زونه و

 

  
  

 

  
 یاه هدوت هک یطیارش رد دیدج نارادمامز
 تبون هاش زا دعب" راعش اب یبالقنا
 تکرح و بالقنا موادت ددص رد "تساکیرمآ
 یارب ،دندوب مسيلایرپما هطلس ءاحما یارب
 اب دوخ نداد ناشن اونمه و اه هدوت بیرف
 تاغيلبت هب تسيلایرپما دض ًاعقاو مدرم
 "تسيلایرپما دض" ایوگ رب ینبم هناراکبیرف
 ءاکرش و اکیرمآ اهنآ .دنتخادرپ دوخ ندوب
 و دنديمان "کچوک و گرزب نيطايش" ار شا
 یروهمج ، ءوس تاغيلبت اب بيترت نیا هب
 هک یمیژر و اهتردق نیا نمشد ار یمالسا
 هتساخ اپ هب یاه هدوت زا تباين هب ایوگ
 ،دنک یم هزرابم مسيلایرپما ۀطلس هيلع
 یناهج نابابرا پمک رد .دندرک یفرعم

 ون تسايس یارجا زين یمالسا یروهمج
 دشاب یم و دوب لکش نیا هب یرامعتسا
 یمالسا یروهمج میژر هنابیرفماوع اهنآ هک
 دنديمان "تسیرورت" و "یغای و رش میژر" ار
 الاح یتاغيلبت نينچ نتخادنا اج زا سپ و
 یروهمج ،دوخ هدناشن تسد میژر
 نیرتکانرطخ و نیرتگرزب ار یمالسا
 و دنناوخ یم برغ ناهج و دوخ "نمشد"
 چيه زا اهنآ هک تسا یطیارش رد هتبلا نیا
 میژر نیا تيمکاح ظفح تهج یششوک
 هيلع نآ تیوقت و ینارحب طیارش رد هژیوب
.دنا هدرکن یراددوخ ام مدرم

 

  
 

 

  
 و یرامعتساون تسايس رثا رد تسرد
 یروهمج شود رب هک یفیاظو تعيبط
 گنج لاس ۸ هک دوب  تس یمالسا
 رب قارع و ناریا زادنارب نامناخ و یعاجترا
 یفده گنج نیا .دش ليمحت ناریا مدرم
 بالقنا اب هک یناناوج زا یلسن راتشک زج
 هدمآ یتسيلایرپما دض هزرابم هنحص هب
 و ،بالقنا بوکرس رگید یترابع هب و دندوب
 تاراصحنا بيج ندرک رپ لاح نيع رد
 مينيب یم .تشادن قرش و برغ یماظن
 هک یلاح رد گنج نیا ناروک رد هک
 رس اکیرمآ رب گرم یاهدایرف ینيمخ
 زين اکیرمآ یسايس هنحص و دهد یم
 یروهمج هيلع تاغيلبت زا ولمم
 ،تسا میژر نیا میرحت و یمالسا

 نایرج رد یمالسا یروهمج نامکاح
 و نیرتاوسر زا یکی رد ینیرفآ شقن
 دض یاه هژورپ نیرتزيمآ رارسا
 ینعی ،اکیرمآ مسيلایرپما یبالقنا
ناریا هژورپ

 

 ییاریذپ لوغشم ارتنک -
 تفایرد و ییاکیرمآ تاماقم زا هنايفخم
 و دنتسه ليیارسا و اکیرمآ زا هحلسا
 نآ زا لصاح لوپ ات دنراد قفاوت
 تسد هب مه یتاحيلست هلماعم
 راد ینعی هئوگاراکين رد اکیرمآ نارودزم
 دس رب "اهارتنک" هتخاس ايس هتسد و
 هدوت بالقنا بوکرس تهج رد نآ زا ات

 هدافتسا هئوگاراکين هدیدمتس یاه
 یم ار یمالسا یروهمج ام ای .دوش

75 ياهلاس بالقنا ياهسرد

 

يدعب بالقنا ياشگهار ، 65-
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3 هحفص       
 

  

 هلمح نامز رد هنوگچ هک مينيب
 و ناتسناغفا هب ییاکیرمآ یاهورين
 ات دبای یم هفيظو قارع ًادعب
 نیا یارب یکيتسجل یاه ینابيتشپ
 یقرش و یبرغ یاهزرم رد ضرعت

 "گرزب ناطيش" نازابرس یارب شیوخ
 نازابرس زا یتح و هتخاس مهارف
 رد اکیرمآ شترا یمخز
 یرادهگن ناریا بونج یاهناهتسراميب
 رد زين زورما .دنک اوادم ار اهنآ و
 ییارگ داينب" اب هزرابم هژورپ بوچراچ
 تاغيلبت رد هک "یمالسا مسیرورت و
 زا یمالسا یروهمج ،ءاکرش و اکیرمآ

 میژر نیا ،تسا نآ زراب قیداصم
 مسيلایرپما فلاخم ههبج رد ًارهاظ
 هب قارع و هیروس رد ًالمع اکیرمآ

 نیا یگنج نيشام ماظن هدايپ ناونع
 و تسا لوغشم تمدخ هب مسيلایرپما

 یعيبط عبانم و تورث زا رالد اهدرايليم
 هروک رد ار ام مدرم هب قلعتم

 یتسيلایرپما هنابلط گنج یاهتسايس
 رگناریو و نکش رمک هنیزه و هتخیر
 .دنک یم نيمات ام مدرم بيج زا ار اهنآ
 هک دنتسه راورخ زا یتشم اه هنومن نیا
 تيهام رد هک یلاح رد دنهد یم ناشن
 یروهمج اب اهتسيلایرپما نيب هطبار
 میژر اب نانآ طباور اب هسیاقم رد یمالسا

 لاس لهچ رد اما ،هدشن داجیا یتوافت هاش
 هراومه هطبار نیا ۀديچيپ لکش ،هتشذگ
 هدوب نآ تيهام ندناشوپ یارب یلماع
 طباور و ینلع یتاغيلبت گنج شیامن .تسا

 و اکیرمآ و ناریا یناهنپ قيمع
 کيتکات کی رگید یاهتسيلایرپما
 یشان رابغ و درگ اب هک تسا یرامعتساون
 یروهمج یگتسباو تيعقاو ،کيتکات نیا زا
 هتشگ راتتسا اهتسيلایرپما هب یمالسا
   .تسا

 

  

 

  
 میژر زا اهتسيلایرپما ینابيتشپ مدع هچ
 رب هک یطیارش رد هاش،دوخ هدناشن تسد

 هچ و ،دنتفای فوقو اه هدوت یراجفنا طیارش
 رب ینابيتشپ و تیامح تسد نتشاذگ
 روظنم هب همه ینيمخ هتسد و راد تشپ

 یراد هیامرس متسيس موادت و ظفح
 عفانم نيمأت قیرط نیا زا و هتسباو
 هنايمرواخ هقطنم و ناریا رد دوخ هنارگتراغ
 تازرابم یريگ جوا نامز رد .تفرگ تروص
 زا سپ و هاش میژر هيلع اه هدوت زيمآرهق
 هاش هناراکبیرف و هنارگبوکرس تاديهمت هکنآ
 تازرابم فارحنا و نتخادنا سفن زا یارب
 ،داد ناشن ار شیوخ تسکش اه هدوت
 رد ماجنارس یناهج یاهتردق نیرتگرزب
 رکون ندرک صخرم رس رب پولداوگ سنارفنک
 و تمدخ زا هاش ینعی دوخ رادافو
 هب رودزم ینيمخ هتسد و راد ینیزگیاج
 مامت هک یسفن هزات یريجنز ناگس ناونع
 و بالقنا بوکرس یارب مزال تايصوصخ
 ناشن دوخ زا ار اهتسيلایرپما عفانم دربشيپ
 ،تسايس نیا اب .دندومن قفاوت دندوب هداد
 ینيشن بقع کی هب تسد اهتسيلایرپما
 و یا هدوت شبنج لباقم رد یکيتکات
 و علق یارب کیژتارتسا ضرعت کی یسدنهم
 قیرط نیا زا و دندز تسد اهنآ بالقنا عمق
 یاه هرهم شیارآ دیدجت اب ات دنديشوک

 هتسباو یراد هیامرس ماظن موادت ،شیوخ
 تيمکاح موادت هجيتن رد و مکاح
 نیا .دننک ظفح ار ناریا رب مسيلایرپما
 زا لبق اهتدم زا هسورپ کی رد هژورپ
 یرارقرب اب و زاغآ پولداوگ سنارفنک
 یاه هاگتسد کيتامتسيس طابترا

 هتسد و راد اب اکیرمآ یسوساج
 و بالقنا نارود رد وا صخش و ینيمخ
 تهج و اهراعش لرتنک و تیاده
 رب شندناشن ريسم رد یو ميت تکرح
 اب ماجنارس ،یا هدوت شبنج سار
 عقاو رد و "یفرط یب" نيمضت
 دیدج یاه هرهم هب شترا یرادافو
 دض تسايس .دش یعطق مسيلایرپما

 یورين کی تبيغ رد ،قوف یمدرم
 هنحص رد تردق رپ یبالقنا

 

 هک -
 نامزاس طوقس و یرظن لالحمضا

 نماد هب ناریا قلخ ییادف یاهکیرچ
 یلجت یراکشزاس و مسينوتروپا
دوب نآ هتسجرب

 

 شیارآ دیدجت رما -
 ره ار ناریا رد یتسيلایرپما تيمکاح
 بيترت نیا هب و درک ليهست رتشيب هچ

 ماظن زا تنايص و تظافح ناکس
 مسيلایرپما هب هتسباو یراد هیامرس

 تایانج و یرازگتمدخ لاس ۰۵ زا سپ
 شردپ و رودزم هاش کيتامتسيس
 بالقنا ندیدزد نایرج رد ،مدرم هيلع

۷۵ یاهلاس

 

 میژر رايتخا رد ۶۵-
 نودب تفرگ رارق یمالسا یروهمج
 و هنارگرامثتسا تابسانم هک نیا
 هبرض یمدرم دض ماظن نیا ناکرا
 .دروخب یا یراک

 

  

 

  
 نیا هک یگرزب یخیرات شزومآ و سرد
 هژیوب و ام مدرم رايتخا رد تردق ییاجباج
 یم نیا زا ترابع تسا هداد رارق ناناوج
 هدوت یعامتجا گرزب شالت ره رد هک دشاب

 شیوخ یگدنز رد گرزب لوحت داجیا یارب اه
 ییاهر هک یکيتارکمد طیارش داجیا فده اب
 ناکما و هتفرگ جضن نآ رد اه هدوت یدازآ و
 افرص دیابن اه هدوت یژتارتسا ،ددرگ ریذپ
 راکنا جیاتن و اه تيقفوم هب ندرک هدنسب
 یاهمیژر ییاجباج زا یشان تبثم و ریذپان

 .ددرگ دودحم یتموکح لکش رييغت و مکاح

 یاه تردق زورما هک روطنامه
 یلامتحا نيشناج ناونع هب ،یتسيلایرپما
 یاهورين زا یخرب ینونک یبهذم میژر

 و دننارورپ یم دوخ نيتسآ رد ار رالوکس
 هنيمز نيمه رد مه یا هدرتسگ تاغيلبت
 فرصم ندوب دازآ ،یرابجا باجح وغل زا هک
 نخان کال و بل ژُر و یلکلا یاه هباشون
 .دنا هتخادنا هار هب ،دور یمن رتارف

 

  

 

  
 هرهچ دیاب یبالقنا یاه هدوت ،سکع رب
 یسابل ره رد ار شیوخ یتاقبط نانمشد
 و اهراعش یانبم رب هن ار اهنآ و دنسانشب
 لمع رد هکلب ناشیاه هدعو و اهاعدا
 اب اهنآ هطبار و دننزب کحم و هدرک تواضق
 هک یناهج ناراد هیامرس و مسيلایرپما
 مامت رد شکمتس یاه هدوت یلصا نمشد
 یم هطلس تحت اهروشک رد هژیوب ايند
 .دننک کرد و هتخانش ار دنشاب

 

  

 

  
 بالقنا نایرج رد یتازرابم لصا نیا رگا

۷۵ یاهلاس

 

 یروهمج ندمآ راک یور و ۶۵ -
 دوجوم یسايس یاهورين طسوت ،یمالسا
 بالقنا کی هک دوب هدش کرد نامز نآ رد
 نيشام نتسکش مه رد مزلتسم دنمزوريپ
 نآ بوکرس یاهورين یلوا روط هب و یتلود
 کی اب نآ ینیزگیاج و شدئاوز و شترا ريظن
 هب رگا ،دشاب یم یمدرم و یبالقنا شترا

 یاهاعدا هيجوت هناراکشزاس ای و رواب یاج
 یروهمج هديسر تردق هب هزات نارس

 ماگنه هچ نانآ یاه درکلمع ،یمالسا
 هچ ،اه هدوت مايق زا یريگولج یارب شالت
 نودزفا و یزاسزاب و شترا ماظن ظفح رد
 جيسب و هاپس ريظن رگید رگبوکرس میامض
 یم رارق تواضق رايعم نآ هب یقلخ دض
 تهج رد نانآ شالت هب رگا نينچمه ،تفرگ
 قيمعت و موادت و دوجوم تابسانم ظفح
 ۰۵ لوط رد هک ییاهتسيلایرپما اب طباور

 زا همست یولهپ تنطلس تموکح لاس
 دش یم هجوت ،دندوب هديشک ام مدرم هدرگ
 ینيمخ فده هک دش یم کرد قمعت اب و
شا یمالسا یروهمج میژر و

 

 نامه زا  -
دوخ ندمآ راک یور زور نيلوا

 

 راتشک زا  -
 قلخ هلمج زا و ناریا متس تحت یاه قلخ
 یاهورين بوکرس و نمکرت و درک ،برع
 و بالقنا یارب هک ییاه هدوت و یبالقنا
 هتساخ اپ هب شیوخ رابتراسا عضو رييغت
 متسيس موادت و ظفح عقاو هب ،دندوب

 هشیر و لماع نیا ،مکاح یراد هیامرس
 یم ناریا رد یروتاتکید و تکالف و رقف همه
 یمن یقاب رما نیا رد یکش هاگنآ ،دشاب
 کی زين یمالسا یروهمج میژر هک دنام
 میژر نوچمه یقلخ دض و هتسباو میژر

 هیامرس ماظن ظفح یارب هک تسا هاش
 ،اه هدوت بالقنا لباقم رد مکاح یراد
 ینعی مدرم یلصا نانمشد طسوت
 هدش هداتسرف ناديم هب اهتسيلایرپما
 نآ یدوبان یارب هلصافالب دیاب و تسا

.درک هزرابم هاش میژر نوچمه

 

  

 

  
 یروهمج هک تسا لاس لهچ نونکا
 ماظن ظفح فده اب هک یلیر رد یمالسا

 هب تمدخ و ناریا رب مکاح یراد هیامرس
 نييعت شیارب یناهج رگتراغ ناراد هیامرس
 لوط رد شلامعا و دنک یم تکرح هدش

 هک یگرزب یخیرات شزومآ و سرد
 ام مدرم رايتخا رد تردق ییاجباج نیا
 یم نیا زا ترابع تسا هداد رارق
 یعامتجا گرزب شالت ره رد هک دشاب
 رد گرزب لوحت داجیا یارب اه هدوت
 طیارش داجیا فده اب شیوخ یگدنز
 هدوت یدازآ و ییاهر هک یکيتارکمد
 ریذپ ناکما و هتفرگ جضن نآ رد اه
 افرص دیابن اه هدوت یژتارتسا ،ددرگ
 جیاتن و اه تيقفوم هب ندرک هدنسب
 ییاجباج زا یشان تبثم و ریذپان راکنا
 یتموکح لکش رييغت و مکاح یاهمیژر
 زورما هک روطنامه .ددرگ دودحم
 ناونع هب ،یتسيلایرپما یاه تردق
 یبهذم میژر یلامتحا نيشناج
 ار رالوکس یاهورين زا یخرب ینونک
 تاغيلبت و دننارورپ یم دوخ نيتسآ رد
 زا هک هنيمز نيمه رد مه یا هدرتسگ
 بورشم ندوب دازآ ،یرابجا باجح وغل
 ،دور یمن رتارف نخان کال و بل ژُر و
 .دنا هتخادنا هار هب
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4 هحفص       
 

  

 یاهتسايس اب قابطنا رد الماک ،تدم نیا
 یم یشقن رب قبطنم و اهتسيلایرپما نالک
 یناهج راک ميسقت رد هک دشاب
 یاهتورث و عبانم لرتنک یارب اهتسيلایرپما
 و نارگراک هب قلعتم
 هب متس تحت یاهقلخ
 رد و ناریا رد میژر نیا

 هدش هداد هقطنم حطس
 لاس لهچ لوط رد .تسا

 ام میژر نیا ینارمکح
 نیا هک میا هدوب دهاش
 نیرتگرزب نایرج رد فیاظو
 و یسايس یاهدنور
 یعامتجا و یداصتقا

 رد ،ام روشک رد یراج
 و ناریا یتسيلایرپما گنج
 دربشيپ رد ،قارع

 یاهتسايس کيتامتسيس
 هدش هتکید یداصتقا
 یاهداهن طسوت
 نوچمه یتسيلایرپما
 قودنص و یناهج کناب
 یارب لوپ یللملا نيب
 هطلس قيمعت و هعسوت

 هصرع مامت رد یتسيلایرپما نک بارخ هناخ
 تانایرج تیوقت و هعسوت رد ،یداصتقا یاه
 ییارگ داينب" طخ و یمالسا رودزم
 هطلس شرتسگ رازبا ناونع هب "یمالسا
 رد هنارگتراغ یاه گنج و مسيلایرپما

 دربشيپ رد ،اقیرفآ لامش و هنايمرواخ حطس
 یاهتردق یگنج ۀمانرب و یماظن طوطخ
 و قارع و ناتسناغفا نارحب رد یتسيلایرپما

 هنارگتراغ "یمتا هژورپ" رد ،نانبل و هیروس
 شقن یافیا رد هرخالاب و یرالد درايليم ۰۰۳
 و هتخاس "یساره ناریا" هژورپ رد یلصا
 یاه حانج نیرت یتسيشاف هتخادرپ
 روط هب اپورا و اکیرمآ رد یتسيلایرپما
 یمالسا یروهمج نارس طسوت هناريگيپ
 .دنا هدش یلمع و بيقعت

 

  
 

 

  
 هرمزور و هدرتسگ تاغيلبت بوچراچ رد
 هک یتسيلایرپما یتاغيلبت یاهوگدنلب
 تسار تانایرج زا یرايسب طسوت هنافساتم
 رارکت و هدش ديلوت زاب مه یتسينوتروپا و
 راظنا زا دوش یم ششوک هچنآ ،ددرگ یم
 تسا نیا زا ترابع  دوش هتشاد هاگن ناهنپ
 تیانج یاهتسايس یمامت هک یلاح رد هک
 طسوت اهنآ راب هعجاف جیاتن و راب
 تیاده و لرتنک اب و یزیر حرط اهتسيلایرپما
 شيپ هب یمالسا یروهمج میژر طسوت اهنآ
 اب یتسيلایرپما یاهتردق اما ،دنور یم
 دوخ رازگراک میژر طسوت تایانج نیا ماجنا
 مامت یراکبیرف اب یمالسا ی روهمج ینعی
 رد شیوخ هتشغآ نوخ هب جنرآ ات ناتسد
 نیا فلاخم ار دوخ هزات و هتسش ار اهنآ
 میورن یرود هار رگا .دننز یم اج مه  میژر
 میدهاش زاب ام مه ريخا یاهلاس نيمه رد
 ناریا" هژورپ اب هنوگچ پمارت تلود هک
 یدرايليم یاهدادرارق نیرتگرزب "یساره
 هنازخ عفن هب ار هقطنم رد حالس شورف
 رد و هتخاس یلمع هدز نارحب یاکیرمآ

 نمض هنابیرفماوع یتامادقا رد لاح نامه
 یروهمج هيلع "اهمیرحت" دیدشت و یرارقرب
 تسايس هک دنک یم ديکات یمالسا

 "ینوگنرس" هن )زورما لقادح ات( شتلود
 هجيتن رد و تموکح نیا "راتفر رييغت" هکلب

 .تسا نآ ظفح

 

  

 

  

 تايح درگلاس نيملهچ یمالسا یروهمج
 یم رس زا یطیارش رد ار شیوخ یلگنا
 راهچ دربشيپ یقلخ دض جیاتن هک دنارذگ
 نک بارخ هناخ یاهتسايس ههد
 یناهج ناراد هیامرس و اهتسيلایرپما
 و هديسوپ ،هتسکشرو میژر نیا نابیرگ
 اه هدوت تايح یاه هصرع مامت رد ار دساف
 کی دوجو طیارش رد ار میژر نیا و هتفرگ
 مشخ جاوما اب ،هقباس مک یداصتقا نارحب

 .تسا هتخاس هجاوم ناگنسرگ شزيخ
 اهتسيلایرپما فالخرب هک یناگنسرگ ليخ
 ،یمالسا یروهمج راتفر رييغت یارب هن
 و حانج ره اب نآ تيمامت یدوبان یارب هکلب
.دندمآ ناديم هب هرابود ،هتسد

 

  

 

  
 عبانم و اهتورث زا رالد درايليم اه دص فرص
 هیامرس یاهتسايس دربشيپ هار رد روشک
 رد و هتشذگ ۀهد راهچ رد یناهج ناراد
 زا نت اهنويليم ندرک موکحم لاح نامه
 رد یگدنز هب هدیدجنر یاه هدوت و نارگراک
 بوکرس نينچمه و رقف طخ ریز

 یادن هنوگ ره هنايشحو و کيتامتسيس
 هک هدروآ دوجوب ار یطیارش هناهاوخ قح
 ینبم ییاه همزمز اه ییالاب نايم رد یتح
 موادت ناکما مدع و ماظن یشاپورف رب

 نينچ رد .دوش یم هدينش دوجوم طیارش
 رد هک یمدرم ات تسا مهم یطیارش

 لاسکی رد میژر نیا ندرک نوگنرس یوزرآ
 یراکادف اب و دنا هتخیر اهنابايخ هب هتشذگ
 مادقا ره هب یلاخ تسد اب تعاجش و
 تسد دوب ناشناوت رد هک یا یتازرابم
 رد دوخ زا شيپ یاهلسن هبرجت ،دنا هدیزای
۷۵ یاهلاس بالقنا نامز

 

 رظن دم ار ۶۵ -
 هژیوب و هاگآ مدرم .دندنب راک هب و دنريگب

 یارب شالت لاح رد هک زرابم ناناوج
 یمالسا یروهمج راکهبت میژر ینوگنرس
 و میژر نیا تيهام کرد اب دیاب دنتسه

 تشپ رد هک یا یعقاو تردق تخانش
 ،دراد رارق مکاح رودزم یاهدنوخآ یابع
 راب هک دنهدن هزاجا ،اهتسيلایرپما ینعی

 تسايس نامه یتسيلایرپما یاهتردق رگید
 رب رگید یلکش رد ار ۷۵ لاس هناراکبیرف
 یراذگ هیامرس اب و دننک ليمحت ام مدرم
 یروتاتکید هيلع مدرم قح هب ترفن یور

 و یمالسا یروهمج
 افرص ،یبهذم تموکح
 و میژر لکش رييغت هب
 کی ندروآ راک یور الثم
 ارهاظ و یبهذم ريغ میژر

 هتسباو هتبلا و رالوکس
 ار اه هدوت و هدومن مادقا
 رييغت زا ،هار ۀمين رد
 رابتراسا تابسانم یعقاو
 یعاجترا ماظن و دوجوم
  .دنرادزاب مکاح
 
 بالقنا نایرج رد

۷۵ یاهلاس

 

- ۶۵، 
 نیا اب مسيلایرپما
 دننام ار هاش ، ،کيتکات
 زا یا هدرم شوم
 باترپ نوريب هب ناریا
 یريجنز گس و هدرک
 ینعی شیوخ دیدج

 ناهنپ اب ار یمالسا یروهمج میژر
 رس رب دوخ اب شا هطبار تيهام ندرک
 و هطبار نیا یاشفا هجيتن رد .دروآ راک

 میژر هتسباو تيهام تخانش
 نايم رد نآ غيلبت و یمالسا یروهمج
 اپ هب نآ یدوبان یارب هک ییاه هدوت

 .تس یديلک و مهم رما کی دنا هتساخ
 دنک یم کمک اه هدوت هب یهاگآ نیا
 یمالسا یروهمج نتفر هب افرص هک
 ددرگ دوبان دیاب تروص ره رد هک
 تيهام دننک یعس هکلب دنهدن تیاضر
 ار ددرگ یم نآ نیزگیاج هک ییورين
 یدوبان زا سپ هک ییورين .دنسانشب
 تردق هب یمالسا یروهمج موتحم
 شيپ چيه نودب دیاب ديسر دهاوخ

 یبالقنا یاه هدوت هب ءاکتا اب  یطرش
 هب مسيلایرپما هطلس موادت لماوع
 هدوت نارگراک یلصا نمشد ناونع
 .دربب نيب زا اهنآ تردق هب ار ربجنر یاه
 تارقف نوتس دیاب یمدرم یورين کی
 یتسيلایرپما هطلس و مکاح ماظن
 دوبان ار یقلخ دض هاپس و شترا ینعی

 یا هدوت یاهناگرا اب ار اهنآ و هتخاس
 ره .دزاس نیزگیاج یقلخ شترا ريظن
 و هدعو و اعدا ره اب یمیژر و ورين

 تکرح تهج نیا رد المع رگا ،یلکش
 ناتسد رد یرازبا هب اهنت دنکن
 ولاز ناراد هیامرس و مسيلایرپما

 ظفح یارب هک دش دهاوخ لیدبت تفص
 مکاح رگبوکرس و هنارگرامثتسا ماظن
 نیا  .تسا هدش هداتسرف ناديم هب
 مدرم هک تس یمهم یاهرايعم زا یکی
 لوحت هنوگ ره رد دیاب ام زرابم ناناوج و هاگآ
 ات دنريگ رظن رد هدنیآ ریذپانزیرگ یبالقنا
 یاه هشقن رد ار هشيپ تیانج مسيلایرپما

 تحت هعماج رب تيمکاح ظفح یارب دوخ
 رب تراسا یاهريجنز ميکحت و ام هطلس
 ،ناشکتمحز ،نانز ،نارگراک یاپ و تسد
 .دنراذگ ماکان متس تحت یاهقلخ و ناناوج

 

  

 

  

هام نمهب رد ناريا قلخ ييادف ياهكيرچ نامزاس ناراداوه گنيتيم

 

  

نارهت هاگشناد رد 7531 لاس 
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5 هحفص       
 

  

 یارب هک ینازیزع همه زا رکشت اب
 درگلاس  نيمتشه و لهچ تشاديمارگ
 مايق درگلاس نيملهچ و لکهايس زيخاتسر
 هسلج نیا رد بشما مسارم رد نمهب

 ره هب هسلج نیا رد هرارق .دنا هتفای روضح
 تبحص و مينکب تبخص یدادیور ود زا لاح
 شبنج رد یخیرات شقن هک مينک یم
 تشذگ مغرب و دندرک افیا ام مدرم یبالقنا

 یروئت و تايبرجت مه زونه  اهلاس نیا همه
 کرد یارب اه شبنج نیا یامنهار یاه
 هزرابم هار ندرک اديپ و ینونک طیارش
 هب دنک یم کمک الماک و هيمازلا شکرد
 رد مه ليلد نيمه هب .ینونک طیارش مهف
 یاه شزيخ اب هطبار رد هک بشما ثحب
 راومه و یئاشگهار رد اهنآ شقن و یمدرم
 نم هيمالسا یروهمج یدوبان هار ندرک
 رب هيکت اب هک درک مهاوخ شالت
 و لکهايس ناگدنمزر کیروئت یاهدرواتسد
  ۷۵ نمهب رد هدننک مايق یاه هدوت تايبرجت
 هک یدح نآ ات و مزادرپب ینونک تيعضو هب
 و هعماج ینونک لئاسم هب ،هراد ناکما

 ییاهزادنا مشچ و هعماج ینونک طیارش
 .مزادرپب هتفرگ رارق ام لباقم رد هک

 

  
 شخب نوچ هک هلاسم نیا رب ديکات اب
 مه اقفر و هراد دوجو مه خساپ و شسرپ
 ديکات)شخب نیا دوجو ینعی( رما نیا یور
 رد نازیزع کت کت تکرش اب هشيم دنا هدرک
 هسلج نیا رد هک یلئاسم هب شخب نآ
 یایاوز و تخادرپ رتشيب هدش حرطم
.داد رارق هجوت دروم مه ار شرگید

 

  
 

 

  
 هنیا ینونک عاضوا یاه هصخشم زا یکی
 یمالسا یروهمج هک دنراد راظتنا همه هک

 رد نم لثم امتح مه امش .هشب نوگنرس
 هدوب دهاش دیا هدش دراو هک یئاه عمج
 اه زور نیا تارک هب لاوئس نیا هک دیا
 لاس لهچ زا دعب ایآ هک هشيم حرطم
 نیا یمالسا یروهمج نينوخ دادبتسا
 و میژر نیا رش زا ام هک هدمآ دوجو هب ناکما
 ارثکا و هن ای میوشب صالخ یروتاتکید نیا

 تسردان هب هچ و تسرد هب هچ الاح مه

 یخرب الاح .تسا ینتفر میژر هک دندقتعم
 نیا ینعی تسا ینتفر میژر هک رما نیا اه
 نوگنرس و درک دهاوخ رييغت یدوزب میژر
 یاهتسايس باسح هب ار دش دهاوخ
 تالایا )تلود( صوصخ هب و اهتسيلایرپما
  "جنچ میژر" تسايس و اکیرمآ هدحتم
 هب مه اه یخرب و دنراذگ یم شفورعم

 رد زور ره هک یا یمدرم یاه شروش
 مه زونه و هداد خر روشک نیا رانک و هشوگ
 هيکت اب و هراد همادا فلتخم یاه لکش هب
 یاه شروش لامتحا و اه شروش نیا رب
 شور ار میژر نتفر هشيپ رد هک یرتگرزب
 .دنراد ديکات
 
 شيپ رد یرتگرزب یاه شروش هک نیا
 صرق اپ و رپ نارادفرط نانچنآ تسا

 هب و هدرک نارگن ار  یمالسا یروهمج
 یئاه نوا یارب هک هتخادنا تشحو
 رد یمالسا یروهمج تاعوبطم  اب هک
 ای و ندينش اه زور نیا دنتسه سامت

 یداع یليخ یبلاطم نينچ ندناوخ
 و دیايب ینيمخ هون الثم هک هدش
 خيضوت ار اه میژر یشاپورف طیارش

 چيه":   هک دیوگب مهدعب و هدب
 یقاب ام هک درادن دوجو ینيمضت
 یمشاه هزئاف هکنیا ای و " مينامب
 حرطم یناجنسفر رتخد یناجنسفر
 یروهمج یشاپ ورف" هک دنک یم
 "هدش ماجنا یئاوتحم رظن زا یمالسا
 یلمع رظن زا هدنام هک هچنآ الاح ینعی
 اريخا ای ؛دريگب ماجنا دیاب هک هيئارجا و
 ريگ نيمز" زا سلجم ناگدنیامن زا یکی

 رد یمالسا یروهمج "ندش
 زا ادج .درب یم مسا نارهت یاهنابايخ
 هب مه یهاگن مدرب مسا هک یدراوم نیا
 نيمه هک میزادنيب ام رگا هلاسم نیا
 هک اج ره میژر نیا روهمج سيئر یناحور
 هجاوم یناحور رب گرم راعش اب دور یم
 هش یم

 

 یوخ رد شرخآ  هنومن هک  -
 دوب ناجیابرذآ

 

ناجیابرذآ یوخ رهش -

 

 ای و  -
 هک هنک یم حرطم یريگناهج شنواعم

 و ماظن زا مدرم مشخ و ترفن و هنيک تدش

 ثعاب دیاب هک هيلماع نآ ماظن نيلوئسم
 اب روشک ریزو ای و .هشب همه ینارگن

 هیروط طیارش هک هنک یم حرطم تحارص
 رجفنم الماک ات تسه هقرج کی رظتنم هک
 دراوم نیا ۀمه( ؛هشب رو هلعش ای هشب
 هی یضارتعا و مشخ نوا )ۀدننک سکعنم
  .هیراج هعماج رد هک

 

  
 رد تحارص اب ار تيعقاو نیا اهنیا همه
  اه شبنج نوا سپ هک هراذگ یم ام لباقم
 زا هک یمدرم یاه مايق و اه شزيخ و
 هدش عورش ام هعماج رد هتشذگ لاسکی
 راومه ار یمالسا یروهمج ینوگنرس هار
 زور هلاسم هب ار ینوگنرس رما و هدرک
 یاه هدوت و یمدرم یاه ورين زا یليخ

 نیا ام عقاو هب و ؛هدرک لیدبت هدیدمتس
 ۶۹ هام ید گرزب شزيخ نویدم ار تيعقاو
 هب انب  گرزب داعبا نوا رد مدرم هک ميتسه
 رد یمالسا یروهمج نيلوئسم دوخ هتفگ
 و دنتخیر اهنابايخ هب اتسور و رهش ۰۶۱
 و مکاح  ماظن زا نوشدوخ ترفن و مشخ
 اب و دنتشاذگ شیامن هب ار نآ ظفاح میژر

 اعقاو هک دنداد ناشن دنداد هک یئاه راعش
 یروهمج ینوگنرس ناهاوخ هعماج تیرثکا
 هب هتسباو میژر .دنا یمالسا
 هتشذگ لاس لهچ رد هک یمسيلایرپما

 رب ار یگدنز هک هدروآ دوجو هب ار یطیارش
 هدرک )لمحت لباق ريغ ینعی( "مارح" مدرم
 هک دننيب یم هنيع هب مدرم نوا زا رتمهم و
 رد قرغ و هديسوپ و هدنامرد میژر نیا ردقچ
 و هشدوخ ینورد یاهداضت و داسف و یدزد
 یارب مه یلح هار هنوگ چيه هکنیا رتمهم
 هدش راتفرگ نآ رد هک یتسب نب زا جورخ
   .درادن
 
 یطیارش رد هام ید شزيخ هک مينود یم
 یاه یرگبوکرس نیا همه مغرب هک داد خر
 یتشيعم طیارش نوا و یمالسا یروهمج
 روطب دوب هدروآ دوجو هب مدرم یارب هک
 نیا اه ورين زا یليخ نيب رد یعيبط
 هک دوب هدروآ دوجوب ار ليلحت نیا و ساسحا

 زادنا مشچ رد ناگنسرگ یاه شروش

 

 

  
 یم ریز رد هچنآ :حيضوت
 قيفر ینارنخس نتم ،دیآ
 رد یرجنس زربیرف
 زور ود تشادگرزب مسارم
 رهش رد یخیرات گرزب

 ۹ خیرات رد ناملآ رفوناه
 .دشاب یم ۹۱۰۲ هیروف
 ینارنخس نیا ییادف مايپ
 هب راتفگ تلاح زا ار
 اب و هدرک لیدبت راتشون
 رد یئزج تارييغت یخرب
 رارق نادنم هقالع رايتخا

.دهد یم

 

  
 

يمالسا يروهمج يدوبان ياشگهار ،يمدرم ياه شزيخ
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6 هحفص       
 

  

 تايبرجت یور مه همه و هراد رارق هعماج
 شدهاش میژر نیا رمع لوط رد هک یلبق
 هک یئاه شروش هکدنتسناد یم دندوب
 هب و دش دنهاوخ لسوتم نآ هب ناگنسرگ
 بوکرس هب هجوت اب تخیر دنهاوخ اهنابايخ
 رهق دوز یليخ یمالسا یروهمج زيمآ رهق
 هب یعيسو یليخ داعبا و هشيم زيمآ

 دهاش لمع رد مه ام و ؛هريگ یم شدوخ
 رد هام ید رد اه شروش نیا هک میدوب
 ام و درک اديپ همادا و دش عورش دهشم
 نآ هب مدرم هک یزيمآ رهق یاه دروخرب
 یروهمج اب هلباقم رد دنتسج لسوت
 رد ار دنتساخرب نآ اب هلباقم هب یمالسا
 ،هاشنامرک، رهش نيهاش ،ناجیردهق ،هذیا
 و دورود رد ناهفصا هکرابم  و کارا و زاوها

 .میدوب دهاش هگید یاه رهش یليخ
 مايق  هب دوز یليخ هک )هک ییاه شروش(
 یئاه راعشو دش لیدبت زيمآ رهق یاه
 گنجب" ،"شتآ باوج شتآ" نوچ مه
 حلسم هک یزور هب یاو" و  "ميگنجب ات

 و دنداد رس مدرم هنيع هب ار "میوش
 یروطچ هک داد ناشن شدوخ نیا

 هنحص دراو لماک تعاجش اب مدرم
 نیا هک یترفن و مشخ نوا و دندش
 و دوب هدرک رولبتم مدرم رد  طیارش
 .دنداد ناشن هنوگچ ار دوب هدرک عمج
 راعش اب الک تازرابم نیا و اه شزيخ نیا
 و دش عورش دهشم رد "ینارگ رب گرم"
 رب گرم" ،"یدازآ ، راک ، نان" اب مه دعب

 "یمالسا یروهمج رب گرم" و "یا هنماخ
 هک داد یم ناشن نیا دوخ و درک اديپ همادا
 یگنسرگ ،تکالف و رقف رد هک یمدرم نیا
 تنوشخ و مادم یاه بوکرس و یراکيب و
 هب و دنتفرگ رارق یمالسا یروهمج زيمآ

 و یهاوخیدازآ یادص ره هک دننيب یم هنيع
 بوکرس هنايشحو یبلط قح یادص ره
 )میژر اب( هلباقم هب هنوگچ هشيم
 لوق هب طیارش نیا اعقاو هک ارچ  .دنتساخرب
 و دوب هدناسر نوشبل هب ار نوشناج فورعم
 کی ات دنتخیر اهنابايخ هب ليلد نيمه هب
 هک یعاضوا نیا زا یصالخ یارب یهار
 و نارگراک یارب هتسباو یراد هیامرس ماظن

 یروهمج و هدروآ دوجو هب ناگدیدمتس
  و نادنز و راد هب لسوت اب مه یمالسا

 نوا زا هتشذگ لاس لهچ رد هجنکش
 مدرم هک یتازرابم .دننک اديپ هدرک تظافح
 ،ارگ لوصا " راعش ندش هتسجرب هب دندرک
 نیا رد "ارجام همامت هگید بلط حالطا
 و درک اديپ ساکعنا )و دش رجنم( تازرابم
 هنوگچ هک داد یم ناشن یعيبط روطب
 یمالسا یروهمج یدوبان ناهاوخ مدرم
 داد یم نوشن( ؛شحانج کی هن و دنتسه
 کی هب ار مکاح یاه حانج همه )مدرم هک
 لباقم ار اه نوا و دننيب یم مشچ
 و دننيب یم نوشدوخ تابلاطم و اهتساوخ
 عقاو رد و دنتسه نوشیدوبان ناهاوخ
 نالک هژورپ" نوا هک داد یم ناشن
 زا ۶۷۳۱ لاس یادتبا رد هک "تاحالصا

 رد یمالسا یروهمج یاه یتينما یوس
 اوسر هنوگچ دوب هدش هتخادنا هار ناریا

 یا هدوت داعبا رد و مدرم فرط زا و هدش
 .هدش هتشاذگ رانک
 هنک یم هاگن ناسنا یتقو ار تازرابم نیا
 انب ،یمالسا یروهمج هک هيتيعقاو کی نیا

 هن و دناوت یم هن شيمدرم دض تيهام هب
 هنکب ذاختا ار یئاهتسايس هک دهاوخ یم
 یمک لقادح ،اهتسايس نآ یانبم رب هک
 .دهدب شهاک ار مدرم یاه جنر و اه دردزا
 سکع رب

 

 مينيب یم میراد همه میژر نیا -
 هنک یم لابند هک ییاهتسايس اب هک

 

 اهنت  -
 نادنز و راد رب هيکت اب و بوکرس هب لسوت اب
 یم هک تساهنیا و مادعا و هجنکش و
 و  مدرم تاضارتعا و مدرم تازرايم اب دهاوخ
 نیا هتبلا و هنکب هلباقم مدرم ترفن و مشخ
 هکنیا هک هتبعقاو نیا ساکعنا مه شدوخ
 هکنیاو نوريب دنزیر یم داعبا نیا رد مدرم
 هزادرپ یم بوکرس هب داعبا نیا رد میژر
 ار هعماج گرزب نارحب کی )هک هنیا رگناشن(
 هتفرگ ارف ار مکاح یداصتقا ماظن هتفرگ  ارف
 ار نارحب نیا هشيمن بوکرس زا ادج هک
 رتشيب یاه شروش یولج و درک شلرتنک
 .تفرگ ار

 

  
 بوکرس و یروتاتکید لامعا نیا

 یتاذ هک مدرم تازرابم زيمآ تنوشخ
 میژر هتشذگ رد و یمالسا یروهمج

 دهد یم ناشن عقاو هب دوب تنطلس
 یراد هیامرس ماظن یتاذ یانب ور هک
 دهد یم ليکشت یروتاتکید ار ناریا رد
 هيلوصا و اهسرد زا یکی اقافتا نیا و
 نامه رد لکهايس ناگدنمزر هک

 و دندرک یم ديکات نآ رب۹۴۳۱لاس
 یامنهار هک دوب یئاه زت زا یکی

 میژر اب هزرابم یارب اهنوا تکرح
 عقاو هب هتبلا مه زورما .دوب تنطلس
 مينک یم هاگن هنحص هب ام هک یتقو
 یاه هدوت و نارگراک هک مينيب یم
 نيمه عيسو یليخ داعبا رد متس تحت
 لوق هب و ناشدوخ مالک اب ار تيعقاو
 یم نايب نوشدوخ نابز اب فورعم
 .دننک

 

  
 هک یئاه رهش نامه رد هام ید یاه مايق
 تازرابم رد ادعب مدرمش ار شاه یخرب نم
 گرزب اعقاو مايق و تازرابم ،یدابانگ شیوارد
 فلتخم تاضارتعا و ،نورزاک زرابم مدرم
 ،نارادنويماک باصتعا مه دعب و مدرم
 نازرواشک و ناگتسشنزاب تاضارتعا
 رد مه رخاوا نیا رد لاح ره هب و ناهفصا

 هپت تفه نارگراک )تدم ینالوط باصتعا(
 دراوم نیا رد هک درک اديپ همادا زاوها دالوف و
 یاه یگتسبمه )زاربا( دهاش ام رخآ

 تفه نارگراک اب مدرم یتازرابم دنمهوکش
 تازرابم نیا و اهمايق نیا .میدوب دالوف و هپت
 لکلاب ار هعماج یسايس یاضف یا هدوت
 مدرم هک هدرک داجیا یعضو و داد رييغت

 دننيب یم هک یئاه بوکرس همه مغريلع
 تاضارتعا و نوشدوخ تازرابم هب مه زاب

 یم همادا روشک رانک و هشوگ رد نوشدوخ
 یدوبان ناهاوخ مدرم تیرثکا هکنیا ؛دنهد
 رد ام ار نیا و دنتسه یمالسا یروهمج
 پيلک رد مينيب یم هنيع هب اهنآ تازرابم
 هکبش رد دنا هدید همه امتح هک یئاه
 میدوب دهاش هدش شخپ یعامتجا یاه
 نیا زا مدرم زاين نیا و  .ار تساوخ نیا
 ماظن هک دريگ یم همشچ رس مه تيعقاو
 نارحب کی ار مکاح یعامتجا یداصتقا
 تشيعم نارحب نیا هک هتفرگ ارف یگرزب
 هب ارنآ و هتشاذگ راشف تحت الماک ار مدرم

 .تسا هدناسر ینيئاپ یليخ حطس

 

  
 هیامرس ناریا رد یداصتقا ماظن هکنیا رد
 رد امش زا مادکچيه هک منک یمن رکف هیراد
 ار نیا همه ديشاب هتشاد یکش دروم نیا
 زا ار ام هعماج رب مکاح ماظن هک میراد لوبق

 یم ليکشت یراد هیامرس شيپ ی اهلاس
 هتسباو یراد هیامرس نیا ام رواب هب هک هد
 ناوختسا زغم ات فورعم لوق هب هک تسیا
 ار متسيس و تسا هتسباو مسيلایرپما هب
 یناهج ماظن کيناگرا شخب هب
 داصتقا عقاو رد و هدرک لیدبت یتسيلایرپما
 نوا زا کيناگرا یئزج ناونع هب دیاب ار ناریا
 بوخ هک .دید یناهج یتسيلایرپما داصتقا
 هدمآ دوجوب هک یئاه نارحب نیا تلع هب
 نيئاپ هلاسم مروت هلاسم دوکر هلاسم
 و هدرتسگ یراکيب و لوپ شزرا ندمآ

 شدوخ اب اهنیا یديلوت یاه هاگنب نديباوخ
 ار دراک و دروآ یم یزيچ یب و تکالف و رقف
 زا هک هناسر یم مدرم ناوختسا هب

 هچ هکنیا الاح .هنارحب نیا تايصوصخ
 نينچ نارحب نیا هک دش ثعاب یطیارش

 اديپ یئاه هولج نينچ و هنکب اديپ یداعبا
 رگا هک منک یم هراشا ارذگ طقف نم هنکب
 هرود رد هک یئاهتسايس هب
 هجوت و میدرگرب دش ذاختا یناجنسفر
 زا دعب الماک هک اهتسايس نیا ،مينکب
 یاه دومنهر )قباطم( دوب گنج نایاپ
 یللملا نيب قودنص و یناهج کناب
 یناجنسفر یوس زا الماک و دندوب لوپ
 یداصتقا لیدعت تسايس ناونع هب
 )دندوب ییاهتسايس ،دندش هتفریذپ(
 و یاه لتراک یاه دومنهر الماک هک
 یاه لتراک یاه زاين عقاورد
 گرزب تاراصحنا و  ار یتسيلایرپما
 ناریا داصتقا هنحص رد ار یتسيلایرپما
 اجک ره مه یعيبط روطب و دندرک هدايپ
 یتسيلایرپما داهن ود نیا یاه دومنهر
 اب ام هدش ارجا یروشک ره رد

 تکالف و رقف و ناگنسرگ شروش
 هجاوم و میوش یم هجاوم عيسو

 ام مه ار )تسايس( نیا )جیاتن( میدش
 دهاش حضاو یليخ روطب ناریا رد
 هک یئاه دومنهر زا یکی هک میدوب

 یا هدوت تازرابم و هام ید یاه مايق
 رييغت لکلاب ار هعماج یسايس یاضف
 مدرم هک هدرک داجیا یعضو و داد
 یم هک یئاه بوکرس همه مغريلع
 و نوشدوخ تازرابم هب مه زاب دننيب
 رانک و هشوگ رد نوشدوخ تاضارتعا
 تیرثکا هکنیا ؛دنهد یم همادا روشک
 یروهمج یدوبان ناهاوخ مدرم
 رد ام ار نیا و دنتسه یمالسا

 رد مينيب یم هنيع هب اهنآ تازرابم
 رد دنا هدید همه امتح هک یئاه پيلک

 هدش شخپ یعامتجا یاه هکبش
 نیا و  .ار تساوخ نیا میدوب دهاش

 رس مه تيعقاو نیا زا مدرم زاين
 یداصتقا ماظن هک دريگ یم همشچ
 یگرزب نارحب کی ار مکاح یعامتجا
 تشيعم نارحب نیا هک هتفرگ ارف
 و هتشاذگ راشف تحت الماک ار مدرم
 هدناسر ینيئاپ یليخ حطس هب ارنآ
 .تسا
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7 هحفص       
 

  

 وغل ،تلود ندرک کچوک دنهد یم
 یزاس یصوصخ ؛دوب اه ديسبوس
 هب رگا نالا هک ،لاحلا مولعم یاه
 تفلاخم مينک هجوت یرگراک تازرابم
 اه یزاس یصوصخ نیا اب دیدش یاه
 راک نيناوق رييغت دعب ؛دننز یم دایرف ار
 هرود رد هک اهرگراک ررض هب
 هرود رد و دش عورش یناجنسفر

 تفرگ یرتدیدش یليخ داعبا یمتاخ

 

-
یبلط حالصا یاه هفايق نوا مغرب

 

 و -
 یناحور و داژن یدمحا هرود رد مه دعب
 یليخ طیارش کی اهنیا .درک اديپ همادا
 و ام یاه رگراک یارب ار یکانتشهد
 نوش همه هک دندروآ دوجوب ام مدرم
 داهن ود نیا یاه دومنهر لصاح
 یداصتقا یگتسباو و یتسيلایرپما
 هک دوب یناهج متسيس نیا هب ناریا
 نوا ارچ و نوچ نودب مکاح میژر
 ام یتقو .درب شيپ ار اه دومنهر

 زا یمالسا یروهمج یاهتلود یاهتسايس
 هب میريگب رظن رد ار  هتشذگ لاس یس
 دیدشت زج اهتسايس نیا هک میدهاش هنيع
 یاهتورث تراغ دیدشت زج نارگراک رامثتسا
 نوا و ناریا یزرواشک یدوبان و ناریا

 زاب و لاحلا مولعم یاه یزاس یصوصخ
 یور هب روشک داصتقا یاه هزاورد ندرک
 عقاوم زا یليخ رد هک  یجراخ یاهالاک
 ار یراکيب و دنک یم دوبان ار یلخاد ديلوت
 تميق هب لاح ره هب دهد یم شرتسگ
 و هتفر شيپ هشيمه مدرم جنر و رامثتسا
 دهد یم ناشن هنيع هب ار یا هتکن کی نیا
 اهتسيلایرپما و یتسيلایرپما تاراصحنا هک
 و اه دومنهر نیا اب و هليسو نیا هب

 شيپ یمالسا یروهمج هک یئاهتسايس
 نوشدوخ هک ییاه نارحب راب درب یم
 یور هب رتشيب هچ ره ار دنتسه نآ ريگرد
 ام نارگراک و شکتمحز یاه هدوت

 

 دروم رد -
ناریا صخشم

 

 بوخ و دننک یم نکش رس  -
 نیا راب ندرک نکشرس مه یعيبط روطب
 نارحب دوخ هک هشيم ثعاب اهنارحب
 .هشب دیدشت مه ناریا هعماج یداصتقا
 ینارحب طیارش نیا هب مينک یم هاگن یتقو
 یم ميتسه شدهاش و هدمآ دوحوب هک
 یروهمج هک یروتاتکید نیا هک مينيب
 یم لامعا هراد ینونک طیارش رد یمالسا
 زاب ار ناریا یزاوژروب تسد نانچنآ هنک
 یفاضا شزرا نوا هب اهنوا هگید هک هتشاذگ
 اه رگراک زا ماظن نیا رد یعيبط روطب هک
 اهر تکالف و رقف رد ار اهنوا و دنپاچ یم
اههام یارب و دنتسين یضار دننک یم

 

 هام  -
هاگ ینالوط یاه

 

 دزمتسد و اه قوقح  -
 هدرک یراک و دنزادرپ یمن ار نارگراک یاه
 زا یکی هب هقوعم یاه قوقح بسک هک دنا
 لیدبت ام رگراک هقبط یاهتساوخ نیرتمهم

 و مدرم همه هک یطیارش رد مه نوا هدش
 یاه شاپب و زیرب دهاش اه رگراک همه
 یاه هدازاقآ و اه یمشچ رون ینانچنآ

 یاهیدزد و یمالسا یروهمج نارادمدرس
 دنتسه یتاقبط یاه فاکش و یدرايليم
 ینعی .هشيم مه رت قيمع زور ره هک
 نوخ مدرم نوخ هکيلاح رد ناریا یزاوژروب
 زان رد شدوخ و هدرک هشيش رد ار نارگراک
 دوجوب یعضو ، هروخ یم هطوغ تمعن و
 زیربل اعقاو نازيچيب ربص هساک هک هدروآ

 ) هدش ثعاب( هک یتلع نوا هنیا و هدش
 و یمدرم یاه شزيخ یعقاو بيکرت

 ناریا رد یمدرم یاه شبنج

 

 تیرثکا -
 اه شزيخ نیا ناگدننک تکرش

 

 مايق زا  -
 متس و ناراکيب و نارگراک ار زورما ات هام ید
 .دنهد یم ليکشت اتسور و رهش ناگدید
 اعقاو هک یناگدروخ تنعل غاد .هتيعقاو نیا
 ار اهنوا هنايشحو یراد هیامرس ماظن
 تسين رداق یتح و هنک یم رامثتسا
 دنناوتب هک یدح نآ رد ار اهنوا یگدنز
 نيمات( مه دننک ديلوت زاب ار نوش راک یورين
 راک اب هک هنک یم روبجم ار اهنوا و )هنک
 اب و یدرگ هلابز اب یشورف نت اب هفاضا
 یباوخ ناتسربق و یباوخ نوتراک و یدزد
 ترورض هک  یئاه تيعقاو .دننارذگب راگزور
 نیا زا تاجن یارب یعامتجا بالقنا کی
 تیرثکا زور هلئسم هب ار کانتشهد عاضوا
 و هام ید شزيخ و هدرک لیدبت ام مدرم
 یخساپ  تسرد اقافتا نوا زا دعب تازرابم
.دوب زاين نیا هب

 

  

 

  
 همه یعيبط روطب یطیارش نينچ کی رد

 فلتخم یاه ورين و یسايس یاه ورين ی
 یم هئارا لح هار و دنیآ یم یعامتجا
 بلط حالصا یاه ورين زا لاح ره هب و دنهد
 یاه ورين ات هتفرگ  یتموکح ريغ و یتلود
 هئارا  لح هار و دنتفا یم وپاکت هب یبالقنا
 عضوم زا و نوشدوخ رظن زا و دنهد یم
 ار عضو نیا زا جورخ هار نوشدوخ یتاقبط
 زا تمسق نیا رد نم هک .دنهد یم هئارا
 یم هراشا  اه هار نیا زا یشخب هب  ثحب
 ثحب رخآ یريگ هجيتن یارب بوخ )هک( .منک
.همزال مه نامدوخ

 

  

 

  
 .شا ديسانش یم امتح هک هداز جات الثم
 زا ردقنآ هک هيتموکح بلط حالصا کی

 اعقاو تشحو یمالسا یروهمج ینوگنرس
 هک هگيم هک مدرم بالقنا زا و هتشاد شرب
 یروهمج و دريگن لکش بالقنا هکنیا یارب
 هدنز ار تاحالصا" دیاب هشب ظفح یمالسا
 .دننک روبع ام زا رگا یتح  "تشادهگن
 ار ام زج یرگید نابلط حالصا سپ ینعی
 مه نوا طرش کی هب  طقف یلو .دنریذپب
 زيمآ تنوشخ ريغ تازرابم هب هک طرش نیا

 هتشاد لوبق ار نوا و دننک هيکت تاباختنا و
 کی هک هنیا شا هلاسم همه ینعی .دنشاب
 هک یمدرم هرخالاب هک دننکب یراک
 هب دراک و هديسر نوشبل هب نوشنوج
 هب تسد و دنیاين هديسر نوشنوختسا
 دنهدن رييغت ور متسيس نیا و دننزن بالقنا
 الاح دنشاب تردق رد نانچمه دنناوتب اهنیا و
 نوا ای درف نیا تسين مهم مه ناشیارب
 و ماظن دوخ )هک هنیا نوش هلاسم( ،درف
 هقبط و دوشب ظفح متسيس دوخ
 شدوخ یاه یرگتراغ هب دناوتب)همکاح(
 رد یتموکح نابلط حالصا و دهدب همادا

 مدرم هک دننز یم ار اهفرح نیا یطیارش
 )هک تساوخ نیا( لمع رد و راعش رد
 دوبان حانج و هتسد ره و یمالسا یروهمج
 نیا .دنا هدز دایرف اهنابايخ رد ار هشب دیاب
 یتموکح نابلط حالصا هک یتاثبشت
 دنوش یم لسوتم نوشهب

 

 نیا زا دعب -
دندروخ ام مدرم زا هک یگرزب یليس

 

-  
 یم یا هليسو ره هب اهنوا هک هديم نوشن

 و زيمآ رهق هزرابم ات دنوش لسوتم دنهاوخ
 مدرم یئاهر هار اهنت عقاو هب هک بالقنا
 ناکما مهوت و دننارب هيشاح هب ار تسام
.دنرادهگن هدنز ار نورد زا میژر حالصا

 

  

 

  
 بلط حالصا نيمه زا رگید شخب کی

 دنتسه یتموکح ريغ مه بلغا هک اه
 زا " زيمآ تملاسم راذگ" یارب

 یسارکمد" کی هب یمالسا یروهمج
 مدنارفر داهنشيپ "یناملراپ رالوکس
 زا دعب هرود نامه رد هتبلا .دنداد یم
 نیا صخشم روطب هام ید مايق
 مه زورما نيمه یلو دنداد ار داهنشيپ
 نیا اب یعامتجا پيت نیا و حانج نیا
 رارکت ار مدنارفار داهنشيپ نيمه رکفت
 نامزاس رظن ریز یمدنارفر .هنک یم
 نينچ کی )نيعفادم( یلو !دحتم للم
 لهچ هک دنريگ یمن رظن رد یداهنشيپ

 اب یمالسا یروهمج هطلس لاس
 هک هداد ناشن هنيع هب تاباختنا اههد
 یروهمج یتاباختنا متسيس الوصا
 شيپ شراک الصا بلقت نودب یمالسا
 یمتسيس نينچ کی رد .دور یمن
 یا هبلاطم ره اب امش درادن ناکما
 یروهمج عفن هب هک دیراذگب یتاباختنا
 نامزاس نوا یتح .هشن مامت یمالسا
 و دیايب هک دنرب یم مسا اهنیا هک مه للم
 هنوت یمن دنک لرتنک )ار یتاباختنا نينچ(
 یروهمج یاه کلک و  اه بلقت نیا یولج
 کی  هک اهنیا هزات .هريگب ار یمالسا
 "یناملراپ" و "رالوکس کيتارکمد تموکح"
 یمن مه هلاسم نیا هب دنهاوخ یم
 هک یطیارش رد هک دنهدب خساپ دنهاوخ
 یداصتقا ماظن یانبور هداد نوشن تيعقاو
 هیروتاتکید ناریا یراد هیامرس ینعی ناریا
 ظفح نمض دنهاوخ یم هنوگچ اهنیا

 رب یسارکمد کی ،مکاح یراد هیامرس
 ناریا یداصتقا ماظن رد هک یزيچ .دننکرارق
 یسک رگا و هنکممان و یلمع ريغ اساسا
 نوا یارب و هيسارکمد کی ناهاوخ اعقاو
 یدوبان دیاب یعيبط روطب هنک یم هزرابم
 .هشاب شناهاوخ مه ار یداصتقا ماظن نیا

 

  
 دننک یم مالعا هک یئاه ورين نايم رد
 دنتسه مه میژر نیا ینوگنرس ناهاوخ

 یاهتلود یاهتسايس ام یتقو
 لاس یس زا یمالسا یروهمج
 هنيع هب میريگب رظن رد ار  هتشذگ

 دیدشت زج اهتسايس نیا هک میدهاش
 تراغ دیدشت زج نارگراک رامثتسا
 نوا و ناریا یزرواشک یدوبان و اهتورث

 و لاحلا مولعم یاه یزاس یصوصخ
 هب روشک داصتقا یاه هزاورد ندرک زاب
 زا یليخ رد هک  یجراخ یاهالاک یور
 یراکيب و  دوبان ار یلخاد ديلوت عقاوم
 تميق هب دهد یم شرتسگ ار
 نیا و هتفر شيپ مدرم جنر و رامثتسا
 هک دهد یم ناشن ار یا هتکن
 و اه دومنهر نیا اب اهتسيلایرپما

 یمالسا یروهمج هک یئاهتسايس
 هک ییاه نارحب راب درب یم شيپ

 رتشيب ار دنتسه نآ ريگرد نوشدوخ
 رس  شکتمحز یاه هدوت یور هب

 مه یعيبط روطب و دننک یم نکش
 ثعاب اهنارحب نیا راب ندرک نکشرس
 مه ناریا یداصتقا نارحب هک هشيم
 .هشب دیدشت



 ييادف مايپ
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8 هحفص       
 

  

 مه الماک هک هراد دوجو یتوافتم تاجتسد
 نیا اهنآ زا یخرب .دنراد قرف مه اب

 یجراخ کمک قیرط زا ار ینوگنرس
 دنسیون یم همان ات دنچ زور ره و دنهاوخيم
 "جنچ میژر" نیا ايب اباب هک پمارت نیا یارب
 کی هب مه ام تسد ات نک یلمع ور تا

 زا زراب هنومن کی و .هرخالاب دوش دنب یئاج
 .دنتسه نابلط تنطلس نيمه هتسد نیا
 سکع هک ییاه هناسر نامه تساهتدم
 تشپ نتفر اب الاح ،هام رد دندرب ار ینيمخ
 یارب مدرم نايم رد هک دننک یم شالت اهنیا

 زاو اج و دننک داجیا هنيمز یولهپ اضر نيمه
 ار نوا ادابم زور کی یارب لاح ره هب و دننک
 نشور یليخ بوخ یلو .دنشاب هتشاد مه
 هب نديسر یارب ناریا رد یئورين ره رگا
 و یتسيلایرپما یاه تدعاسم هب ،تردق
 یعيبط روطب هشاب یکتم اکیرمآ صوصخ هب
 راک یور یئاکیرما میژر کی دهاوخ یم
 نیا و  هاش هرود هبرجت رد مه ام و دروايب
 میدید هیاسمه یاه روشک رد یتح و هرود
 یم هک هچنآ ،ینينچ نیا یاه میژر هک
 رتدب تسه هک مه نیا زا ار عضو اهنت دننک
 تنطلس صوصخ هب  هک ارچ .درک دنهاوخ
 هب هک دننک یم حرطم نشور روطب اه بلط
 هناراد هیامرس مظن دنهاوخ یمن هجو چيه
 یمن و دننک دراو شرد یللخ ار مکاح
 ود نيمه و دننزب تسد شترا هب دنهاوخ
 تاغيلبت مامت هک دهد یم ناشن مه لماع
   .تسين شيب یبیرف و غورد اهنیا

 

  
 فده هک یئاه ورين نآ همه ام رواب هب

 میژر رييغت ای و میژر حالصا ار نوشدوخ
 مظن و مکاح یراد هیامرس یدوبان نودب
 یاتسار رد دنا هتشاذگ مکاح یداصتقا
 و نارگراک یعقاو یئاهر و ام مدرم عفانم
 لباقم رد .دنراد یمن رب ماگ ناشکتمحز
 زا راذگ زا طقف هک یئاه ورين  نیا تاغيلبت

 ار نیا و دننک یم هيکت یمالسا یروهمج
 تسام کت کت هفبظو دننک یم هتسجرب
 ناگدیدمتس و نارگراک هجوت مدرم هجوت هک
 هب زورما ام هک نمهب مايق هبرجت هب ار
 هتسشن شدرگلاس نيملهچ تشادگرزب
 میژر رييغت اب  هک دننيبب ات مينکب بلج  میا

 یقاب  و یراد هیامرس ندنام یقاب و هاش
 چيه ،هاش نيشناج میژر ،شترا  ندنام
 تابلاطم و اهتساوخ تهج رد یماگ هنوگ
 هکلب تشادن رب دندش دنلب هک یمدرم نوا

 هک ارچ .درک بوکرس ار اه نوا مه ادیدش
ناریا هبرجت الوصا

 

 مراد دروم نیا رد نم  -
منک یم تبحص

 

 هداد ناشن ناریا هبرجت  -
 چيه نوا ینعی هدیدمتس یاه هدوت رگا هک
 رقف رد ار نوشيگدنز همه اعقاو هک یناگدوب
 رامثتسا ادیدش و دنارذگ یم دنراد تکالف و
 یدازآ هب دنهاوخ یم اهنیا رگا ،دنوش یم
 و راکو نان هب دنسرب یئاهر هب دنسرب
 مکاح یتلود نيشام نیا دیاب دنسرب یدازآ
 یمن هک یئاه ورين الوصا و دننکب دوبان ار
 دنتسين مه رداق دننکب ار راک نیا دنهاوخ
.دننکب ققحتم ار اهتساوخ نیا هک

 

  

 

  
 نات هتسخ دایز هک مراوديما لاح ره هب
 نیا همادا یارب هک صوصخ هب مشاب هدرکن
 هراشا مه رگید هتکن ود یکی هب دیاب ثحب
 هجوت شهب دیاب هک یتاکن زا یکی .منکب

 فلاخم یاه ورين فوفص رد هک هنیا درک
 ییاه ورين اب ام یمالسا یروهمج
 یئاه ليلحت اب ،میوش یم هجاوم
 هجاوم یتایرظن اب ،میوش یم هجاوم
 تازرابم قیرط زا ایوگ هک میوش یم
 حالطصا هب ای و زيمآ تملاسم
 مدرم یندم تازرابم و یندم ینامرفان
 رمک و درک لکشتم ار مدرم هشيم
 ،رکفت نیا یانبم رب .تسکش ار میژر
 حرطم مه لالدتسا نیا ،ليلحت نیا

 لوق هب و هناحلسم هزرابم هک هشيم
 هنیزه ،زيمآ تنوشخ تازرابم اهنآ

 رد و درب یم الاب ار یمدرم تازرابم
 تنوشخ تازرابم نیا هب مدرم هجيتن
 ناشن یشوخ یور دنناوت یمن زيمآ
 هشيم ثعاب اهنیا و دندنويپب و دنهدب
 .هشب فيعضت شبنج یا هدوت راب هک
 شقن هب ،تارکفت نیا هنافساتم
 رد نمشد بوکرس یاهشور و نمشد
 هجوت یمدرم هزرابم لاکشا نييعت
 الوصا هک دنتسين هجوتم و دننک یمن
 و نابايخ وت دنزیر یم یتقو مدرم
 و نیرت یعيبط و دننک یم ضارتعا
 ار نوشدوخ یاهتساوخ نیرت یهیدب
 هک دنتسين مدرم نیا دننز یم دایرف
 نیا دننک یم تنوشخ لامعا دنراد
 هراد هک هيتلود هتفای نامزاس تنوشخ
 دنزیرن نابايخ هب هکنیا یارب ار مدرم

 تنوشخ هلباقم هب و هنک یم بوکرس
 .هراد یم او زيمآ

 

  

 

  
 اه هار همه نمشد هک دنتسين هجوتم اهنیا
 رد امازلا مدرم هک هليلد نيمه هب و هتسب ار

 رهق هب مدرب مسا  البق نم هک یی اه رهش
 زکارم و دندش لسوتم اهشور نیرت زيمآ

 شتآ هب ار یمالسا یروهمج بوکرس
 لهچ تازرابم هبرجت الوصا نوچ .دنديشک

 هلاس

 

 یم روتکاف ار هاش هرود الاح نم -
مريگ

 

 یاه یرگبوکرس نیا هک هداد نوشن  -
 لباقم زيمآ رهق تمواقم زج یهار میژر
 اهنوا هک هيهار نیا و هراذگ یمن ام مدرم
 و دنسرب نوشتابلاطم هب ات دنريگب شيپ دیاب
 هک هشيم داهنشيپ هک مه اهشور نیا
 طیارش اب هک  هينورتس یاهشور اتدعاق

   هجو چيه هب  ناریا رب مکاح یروتاتکید
. هرادن قابطنا

 

  

 

  
 زا یرادربوگلا اب هک دنتسه مه یئاه ورين
 هار نمهب مايق و ۷۵ و ۶۵ یاهلاس بالقنا
 یبای تسد لاح ره هب و ینونک عضو رييغت

 نوا هب هدیدمتس مدرم و رگراک هقبط
 باصتعا ار نوش یبالقنا تابلاطم و فادها

 و .دننک یم حرط هناحلسم  مايق و یمومع
 و دنروآ یمن مه نوشدوخ یور هب هتبلا
 هب نمهب مايق اقافتا هک مه دنیوگ یمن
 نامزاس ،نارگراک نتفاين نامزاس ليلد
 یربهر کی نادقف و نارگراک یگتفاين
 تسکش هنحص رد هک دوب یتسينومک
 مدرم هکنیا هن دشن مايق هکنیا هن .دروخ
 .دنديگنجن هناعطاق و اهنابايخ هب دنتخیرن
 دننکب دوبان ار مظن نوا دنتسناوتن اهنوا یلو
 ار مظن نامه هک دندش هجاوم یمیژر اب و
 رگا .داد همادا و درک ظفح  ناشیارب هراب ود
 ضرف هب

 

لاحم ضرف الاح -

 

 تازرابم اب ام  -
۷۵ یاهلاس

 

 رد هراب ود یعون هب مه ۶۵ -
 مه نوا هيلصا زيچ کی میوشب هجاوم ناریا
 دقاف رگراک هقبط هک یطیارش رد هک هنیا
 مايق و یمومع باصتعا ،هیربهر و لکشت
 زا .هشيم هجاوم تسکش اب مه هناحلسم
 هک هشيم دیاع مه هجيتن نیا ثحب نیا

 شبنج رد یليخ هک یلئاسم زا یکی بوخ
 دروم مه اتدعاق و همهم ام مدرم یبالقنا
 رد هک هنیا  هريگ یم رارق یهجوت یب

 ماجل یروتاتکید نیا و ناریا طیارش
 اعقاو هشيم یا هسورپ هچ رد هتخيسگ
 رداق ات دننک اديپ یتاقبط لکشت ،اهرگراک
 یزوريپ هب ار ناریا بالقنا هک دنوشب
 یسايس یاه ورين زا هتسد نیا .دنناسرب
 دنراد مه ندوب تسينومک و پچ یاعدا هک
 دنناد یم مه تسينومک ار نوشدوخ و
 دروم نیا هب هک دننک یم یعس اتدعاق
 لاوئس نیا هب ینشور خساپ و دنزادرپن
 رد نارگراک ندش لکشتم زا اهنیا .دنهدن
 هسورپ کی رد مه نوا ،باصتعا هسورپ
 هکيلاح رد دننک یم تبحص ،زيمآ تملاسم
  لاس لهچ هچ و هاش هرود هبرجت هچ
 هداد نوشن یمالسا یروهمج یروتاتکید
 رد لکشت هزاجا الوصا یروتاتکید نیا هک
 .دهد یمن ار زيمآ تملاسم یاه هسورپ

 نارگراک تدم ینالوط باصتعا هبرجت نيمه
 دیريگب رظن رد ار زاوها دالوف و هپت تفه
 نیا ایآ یلو دندرک هنانامرهق الماک یتازرابم
 لکشتم یارب اهنوا هک یئاه راکتبا تازرابم

 ای هنکب ققحتم تسناوت ار دندوب هدز ندش
 بوکرس هنايشحو ،تاراکتبا نوا سکعرب هن

 و دش بوکرس فلتخم یاهشور اب دش
 مکاح یروتاتکید هک هگید راب کی داد ناشن
 یاه لکشت هک دهد یمن هزاجا ناریا رد
 یارب و رگراک هقبط یارب یفنص یتح
 زيمآ تملاسم طیارش کی رد فلتخم راشقا

 هک یلصا کی لاح ره هب . دنريگب لکش
 روط هب هک یئاه شور هک هنیا همهم یليخ
 هشيم )ذاختا( هزرابم نوا نایرج رد هدمع
 فاکش یروتاتکید نیا رد دنناوتب مدرم هک
 عفن هب ار اوق نوزاوت دنناوتب و دننکب داجیا
 ،دنهدب رييغت ناگدیدمتس و نارگراک
 ام هک هنیا مهم هشيمه ).دنوشب هتخانش(
 لکش مادک هب تردابم اب هک مينيبب

 

- 

 هک یئاه ورين نآ همه ام رواب هب
 ای و میژر حالصا ار نوشدوخ فده
 یراد هیامرس یدوبان نودب میژر رييغت

 هتشاذگ مکاح یداصتقا مظن و مکاح
 و ام مدرم عفانم یاتسار رد دنا
 ناشکتمحز و نارگراک یعقاو یئاهر
 تاغيلبت لباقم رد .دنراد یمن رب ماگ
 زا راذگ زا طقف هک یئاه ورين  نیا

 و دننک یم هيکت یمالسا یروهمج
 کت هفبظو دننک یم هتسجرب ار نیا
 هجوت مدرم هجوت هک تسام کت
 هبرجت هب ار ناگدیدمتس و نارگراک
 تشادگرزب هب زورما ام هک نمهب مايق
  میا هتسشن شدرگلاس نيملهچ
 میژر رييغت اب  هک دننيبب ات مينکب بلج

  و یراد هیامرس ندنام یقاب و هاش
 نيشناج میژر ،شترا  ندنام یقاب

 تهج رد یماگ هنوگ چيه ،هاش
 هک یمدرم نوا تابلاطم و اهتساوخ
 مه ادیدش هکلب تشادن رب دندش دنلب
 .درک بوکرس ار اه نوا
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تس يدازآ هب نديسر هار اهنت هك هناحلسم ةزرابم داب هدنز !!تس يدازآ هب نديسر هار اهنت هك هناحلسم ةزرابم داب هدنز

 

 

 

 

تسا هزرابم یلصا لکش مروظنم

 

 هک  -
 لاکشا همه ،لکش نوا رتسب رد هشب
 و تفرگ تمدخ هب مه ار هزرابم هگید
 فاکش یروتاتکید دس نوا رد هک تسناوت
 نيح رد و داد نامزاس ار مدرم و درک داجیا
 ار نامدوخ یهد یم نامزاس ار مدرم هکنیا

 هب هک یئاهنیا نوچ ؛ميهدب نامزاس مه
 هجوت یب رما نیا
 هک دننادب دیاب دنا
 ،هزرابم لاکشا
 یلصا و یعرف
 اجنیا رد ام و هراد
 لکش رس نامثحب
 هزرابم یلصا
 .تسا

 

  

 

  
 رد هک یتازرابم
 عورش هام ید

 رد دعب و دش
 رانک و هشوگ
 اديپ همادا ناریا
 یتازرابم  درک
 المع هک دوب

 دوب یدوخبدوخ
 نامزاس دقاف و
 یربهر و دوب
 تسرد .تشادن
 نيمه هب

 مهرطاخ
 یراکادق اب اه هدوت هک نیا مغريلع
 و یريگتسد رظخ لوبق اب لماک

 رد "ندش یشکدوخ" و هجنکش
 تایانج اب اريخا هک یحالطصا،نادنز

 هب هدش حرطم یمالسا یروهمج
 نیا یلو دندمآ یم هزرابم هنحص
 تقو چيه هچراپکی تروص هب تازرابم
 خر زا سپ و دشن و دش یمن رهاظ
 و درک یم شکورف هقطنم کی رد نداد
 هگید یئاج رد هراب ود یتدم زا دعب

دش یم رو هلعش

 

 هلصاف کی رد -
 یاهلاس هبرجت و )تيعقاو( نیا .ینامز

 یمالسا یروهمج هطلس ینالوط
 )یبالقنا یاهورين( هک داد یم ناشن
 تازرابم نطب رد فرص یراک یفخم اب
 یمن ميتسه دهاش زورما هک ،یرگراک
 هعماج یرکفنشور یاه ورين دنناوت

 اب دنناوتب ات دننک لکشتم ار نوشدوخ
 ار اهنوا و دنريگب طابترا مه اه رگراک
 ناریا هبرجت ینعی .دننکب لکشتم مه
 اب هک هداد ناشن ار نیا صخشم روطب
 فرص هب زيمآ تملاسم تازرابم
  یربهر نوا داحیا ناکما یراک یفخم
 زاين تسام هعماج زاين هک یبالقنا

.تسين ریذپ ناکما ،تسام مدرم

 

  

 

  
 دش هتفگ هک یا هبرجت نیا )هب هجوت اب( اما

 هزرابم هبرجت هب و ميئايب ام رگا الاح
 و مينک هجوت  لکهايس ناگدنمزر
 حلسم یاهنامزاس یريگ لکش )یگنوگچ(
 شبنج ،درک قلخ تازرابم و هاجنپ ههد رد
 ار( درک قلخ ناگرمشيپ تازرابم ،درک قلخ

 لئاوا نوا رد هک مينيب یم )مينک یسررب
 کی رد یمالسا یروهمج ندمآ راک یور
 اب دنتسناوت اهنیا یروتاتکید تحت هعماج
 وترپ رد و هناحلسم هزرابم هب ندز تسد
 و دننک لکشتم ار نوشدوخ مه ،هزرابم نیا

 رگراک و مدرم اب طابترا یارب ار طیارش مه
 راومه اه نوا یهدنامزاس و جيسب و اه

 تايبرجت هچ نیاربانب .دننک ايهم و دننک
 دنداد ناشن یفنم یاه هبرجت هچ و تبثم
 ورين ،هناحلسم هزرابم هب لسوت نودب هک
 دنناوت یمن یتح هعماج رد زاتشيپ یاه
 دننکب ظفح ار نوشدوخ طباور و نوشدوخ
 هتشاد دوجو دنناوتب هکنیا هب دسرب هچ الاح
 هگید ناگدیدمتس و نارگراک اب ات دنشاب
 اب .دننکب لکشتم ار اه نوا و دنريگب طابترا
 نامزاس دش هتفگ هک هچنآ نتفرگ رظن رد
 هب ناریا قلخ یئادف یاهکیرچ ینعی ام
 و یبالقنا نارکفنشور هب و هاگآ نارگراک
 هک دنهد یم ار صخشم دومنهر نیا زرابم
 یاه هورگ ليکشت هب مه تسد هب تسد

یساس

 

 یاه هورگ رد دنزادرپب یماظن  -
یسايس

 

 دنناوتب ات دنوشب لکشتم یماظن -
 رد دنناوتب مه و دننکب ظفح ار نوشدوخ مه
 تکرش ،لکشت اب ،یمدرم یاه شزيخ
 نکمم لکش ره رد لاح ره هب و هدرک
 نوا هب و دنشاب هتشاد تکرش هزرابم
 فاکش هک مه نوشدوخ یلصا هفيظو
 اوق نوزاوت رييغت و یروتاتکید رد نتخادنا

 لمع هناحلسم هزرابم نیا نایرج رد تس
 مه راکنا و ميهاگآ رما نیا رب ام هتبلا .دننکب
 هک یتازرابم همه زا نمشد هک درک هشيمن
 نيمه هب هدرک بسک هبرجت هدش البق
 ورين ندش لکشتم هب تبسن مه ليلد
 اه هدوت اب اه نوا طابترا و یبالقنا یاه
 نیا اما ؛هديم جرخ هب تيساسح ادیدش
 و هار زا یريگ سرد اب هشيم طقف ار عضو
 لباقم رد لکهايس ناگدنمزر هک یتايبرجت
  تروص ره هب و داد خساپ شهب دنتشاذگ ام
 هتسحرب روطب ام رواب هب . دمآ قئاف نوا رب

 مسيسکرام هب هک یئاه ورين

 

 و مسينينل  -
 رد دنناوت یم ،دندقتعم ناریا رد مسينومک
 و مدرم اب ميقتسم هطبار نیا داجیا تهج
 یسايس ،یاههورگ نیا اه رگراک اب

 

– 
 تهج نیا رد و دنهدب ليکشت ار )یماظن(
 تسه مه اتسار نیا رد اهنت و دننکب مادقا
 ميشاب هتشاد ار ديما نیا ميناوت یم ام هک

 ،نان" راعش هب هک
 تسد "یدازآ ،راک
 یراعش .مينک اديپ
 نوا ققحت هک
 هب تسا هتسباو
 یروهمج یدوبان
 نوچ ؛یمالسا
 هقیرط نیا زا اهنت
 نیا رب هشيم هک
 مه اه یگدنکارپ
 نیا رب و دمآ قئاف
 اعقاو ینونک عضو
 ینایاپ هطقن کی
 یروهمج .تشاذگ
 دوخ و یمالسا

 نارادمدرس
 یمالسا یروهمج
 البق هک روطنامه
 هعماج عاضوا متفگ
 نوا رب هک ار یا
 یم تموکح دنراد
 نوشدوخ دننک

 ره هک دندقتعم و دنناد یم زيمآ راجفنا
 راجفنا نیا و هشب رجفنم هک هنکمم هظحل

 کی نیا .روشک همه رد هشب رو هلعش
 رظن رد مه ار نیا دیاب ام اما ؛هتيعقاو
 راجفنا سفن طقف یئاهر هک ميشاب هتشاد
 یئاهر هب راجفنا نیا هک هنیا مهم ؛تسين
 ؛هشب رجنم هدیدمتس یاه هدوت و نارگراک
 یوهمج ینوگنرس هب هتسباو هک )یرما(
 یاه یدنب هتسد همه و یمالسا
 نتسکش مهرد اب اهنت مه نیا و هشينورد
 ینعی یمالسا یروهمج حلسم یاهورين
 شا هگید مئامض و اه رادساپ و شترا
 اه ثحب زا یليخ رد هک یرما ؛هریذپ ناکما
 نوا دروم رد توکس اب الصا ام تاغيلبت و
 نیا هک دننک یم رکف همه و میا هجاوم
 و لگ طیارش و دیآ یم یدعب میژر و هريم
 هرارق ام مدرم اعقاو رگا  ؛هشيم داجیا لبلب
 نوشراک لوا ماگ دنسرب یئاهر و یدازآ هب
 هب هک هشترا و یراد هیامرس ماظن یدوبان

 و هتخادرپ ماظن نوا ظفح هب یا هليسو ره
 نودب هک داد ناشن مه نمهب مايق هبرجت
 الصا یئاهر و یدازآ )شترا یدوبان( راک نیا
 دیاب ام رواب هب هجيتن رد .تسين ریذپ ناکما
 نينچ اب هک ميشاب یهار نیا غلبم
 ار زادنا مشچ نوا ققحت یئاناوت یتامادقا
 نات هتسخ اعقاو  هک مراوديما .دهدب ام هب
 رد ميناوتب هک مراوديما و مشاب هدرکن
 یتاکن ی همه هب خساپ و شسرپ تمسق
 یاضف کی رد هنک یم داجیا ثحب نیا هک
 کت کت زا مراذگساپس و میزادرپب هناقيفر
 شوگ ار اهفرح نیا لمحت و ربص اب هک نات
!نونمم .دیداد
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 هراب رد مالك دنچ 

 يحارط" فادها

! "هتخوس

 

  
 شخپ لابندب و ريخا یاهزور رد
 یحارط" یاوسر همانرب

 میژر نویزیولت رد "هتخوس
 یريگتسد و یمالسا یروهمج
 ، یشخب ليعامسا ددجم
 زا هدرپ ، یرگراک لاعف

 یا هناراکهبت یویرانس
 ینادرگراک اب هک دش هتشادرب
 راکتیانج تاعالطا ترازو
 هب نارگراک هژیوب و متس تحت یاه هدوت هيلع یمالسا یروهمج
 نارکا هب شیامن یارب و یحارط ام هتساخ اپ هب و هدمآ ناج
 .تسا هدش هداتسرف یمومع

 

  
 یمالسا یروهمج "نامز ماما مانمگ نازابرس" ۀرادا یرنه شخب
 یخرب ندرک یدنب مه رس نمض اوسر و امن خن همانرب نیا رد
 و یشخب ليعامسا هلمج زا و شیوخ ناينابرق شزرا دقاف تافارتعا

 یلوا روط هب ات ديشوک ، هدش ذخا هجنکش ریز رد هک یتاجن یلع
 هب دراک نارگراک هب ، دوخ ناينابرق یگتسکش مه رد شیامن اب
 و یعمج ضارتعا هنوگ ره هک دناسرب ار مايپ نیا هديسر ناوختسا

 یارب ، یعيبط قوقح بسک یارب یتموکح ميقع یاهلاناک زا جراخ
 مليف رد شناينابرق رس رب هک هچ نآ زج یتبقاع ، یدازآ و راک و نان
 .تشاد دهاوخن ، هدمآ "هتخوس یحارط"

 

  
 نارگراک قحرب تازرابم ات دنديشوک شیامن نیا نانادرگراک ايناث

 اکیرمآ مسيلایرپما فرط زا یا هسيسد ار زاوها دالوف و هپت تفه
 قحرب تاضارتعا یهدنامزاس رد ليخد یرگراک نيلاعف و دننزب اج
 تانایرج و عجترم یاهورين زا یخرب هب یگتسباو هب ار نارگراک ريخا
 اب اهنآ .دنزاس مهتم یروشک جراخ ارثکا تسيلایرپما ورپ و هدولآ
 کی زا .دننزب ناشن ود ريت کی اب دنا هديشوک عقاو رد تسايس نیا

 رگید فرط زا و دنیامن هيجوت ار ناينادنز قح رد دوخ تایانج فرط
 هب مه ار "هار" یوجتسج رد و هدمآ ناج هب ناناوج ات دننک ششوک
!دنهد قوس تسيلایرپما ورپ و هدولآ یاهورين نآ فرط

 

  
 یا هتخوس تراک ندرک ور "هتخوس یحارط" دنتسم حالطصا هب

 قحرب یلو روفنم فالسا نامز هب نآ زا هدافتسا تمدق هک تس
 یم زاب یقلخ دض کاواس ینعی یمالسا یروهمج تاعالطا ترازو
 ناينابرق یخرب یهاشنهاش کاواس ناگدننادرگ هک ینامز .ددرگ

 دنخبل اب ات دندروآ یم اه نيبرود یولج هب ار شیوخ هدش هجنکش
 هجنکش یاه تفار و اه ییامنهار زا ساپس و نيبرود یولج رد

 شیوخ هدرَک زا یناميشپ و تمادن راهظا نمض ، کاواس نارگ
 راکتیانج هاش ینعی تکلمم لوا صخش زا ، میژر اب تفلاخم ینعی
 روآ تلاسک ديلقت ، هتخوس یحارط  .دننک ششخب و وفع بلط ،

 ار شیامن نیا رگید یاه هدرپ هتبلا  .تس ینویزیولت یاهوش نامه
 شخپ ینویزیولت یاه همانرب رد ام زرابم یاه هدوت و هاگآ ناناوج
 یدروجال ینادرگراک هب ۰۶ ههد رد ناينادنز یخرب "تمادن" زاربا

 دای هب زين "تیوه" یاوسر یاه همانرب هلسلس نآ زا دعب و دالج
 نیا شیامن زا سپ زور کی هک تسا رطاخ نيمه هب تسرد  .دنراد
 ، هجنکش" دایرف اب اهنابايخ رد زرابم یاه هدوت ، امن خن همانرب
 فيخس یاهاعدا هب ینکش نادند باوج "درادن رثا رگید ، دنتسم
 فارتعا هنوگ ره اب هک دنتخاس راکشآ و هداد ویرانس نیا نانادرگراک
 یئاه همانرب نانچ یارب و هدوب فلاخم هجنکش ریز رد یريگ
.دنتسين لیاق یشزرا هنوگچيه

 

  
 نماد زا ار هجنکش ات تسا شالت رد هک " هتخوس یحارط" مغر هب
 یاشفا ماگنه هک یئاهورين فالخ رب و ، دنک کاپ تاعالطا ترازو
 دوجو تابثا یور اتدمع ، شناراذگ همانرب و همانرب نیا قحرب

 تسا نیا تيعقاو ، دنا هدش زکرمتم یمالسا یروهمج رد هجنکش
 نیا هعاشا زا ییابا میژر نیا راکردنا تسد نادالج الوصا هک
 و دنرادن دشاب یم مکاح یروتاتکید ماظن یتاذ هجنکش هک تقيقح
 شبنج جورع و ینارحب یاه هرود رد صوصخ هب دراوم زا یليخ رد
 ، زرابم ناناوج و اه هدوت نتخاس بوعرم روظنم هب ، یضارتعا
 هبوچ و قالش یاه تخت شیامن و ینلع غيلبت اب ات دنا هديشوک
 ، شیوخ یاه هاگ هجنکش فوخم یاهناتساد شخپ و راد یاه
 اب دروخرب رد دوخ لومعم ۀشيپ ناونع هب ار هجنکش هب لسوت
 یلمع خساپ نينچمه هتخوس یحارط  !دننک یروآدای نافلاخم
 هجنکش اب ناگدش هجنکش نيب "هرظانم" تساوخرد هب میژر
.دراذگ یم شیامن هب ار ناشنارگ

 

  
 ریز رد ات دنهد هزاجا دیابن ام زرابم و هاگآ ناناوج هک هچنآ زورما
 تسا تقيقح نیا ، ددرگ نفد هجنکش اب هطبار رد مومسم تاغيلبت
 نارگ هجنکش ريهطت ًافرص هن "هتخوس یحارط" ناتساد فده هک
 زا یشخب ساکعنا هکلب ، یمومع راکفا رد هجنکش بیذکت و مکاح
 اب هک تسا مکاح یروتاتکید یوس زا هدش باسح همانرب کی
 ضرعت کی یارب ار دوخ ، ناگنسرگ هرابود شزيخ زا رطخ ساسحا

 ناریا رگراک هقبط ینعی نآ ۀدنپت بلق و ناگنسرگ یودرا هب نينوخ
 ، شبنج نیا یارو رد ، مکاح نيعجترم هک ارچ  .دنک یم هدامآ

 ره زا رتهب ار نآ هب زرابم ناناوج شیارگ رطخ و مسينومک حبش
.دننک یم سح ییورين

 

  

 

  
!ددرگ دیاب دوبان ، مادعا ، هجنکش ، نادنز

 

  
!ددرگ دیاب دوبان ، هتسد و حانج ره اب ، یمالسا یروهمج

 

  

 

  
ناریا قلخ یئادف یاهکیرچ

 

  
۹۱۰۲ هيوناژ مجنپ و تسيب اب ربارب ۷۹۳۱ نمهب مجنپ هعمج

 

 

  

،دنتسيا يم ردنت ربارب رد...

 

  

دننك يم نشور ار هناخ

 

  

...!دنريم يم و

 

  

 

  

 

  

 

  

 تساوخ ققحت و يدازآ هار رد هك دوب يتسينومك يبالقنا ،يرجنس ثرمويك قيفر قلخ يئادف كيرچ

 رايسب ياه يگدنز نيرت ينالوط زا يكي ،ناريا متس تحت ياه هدوت و نارگراك يبالقنا و قح رب ياه

 مكاح يروتاتكيد و قانتخا طيارش و هاش تينما يمنهج نامزاس هطلس ريز رد يفخم راب رپ اما راوشد

 نامزاس يالتعا و دشر هار رد ار شياه تيلباق و دوجو همه ريگيپ و هفقو يب و دنارذگ رس زا ار

 55 لاس نمهي 9 رد ماجنارس هك يقيفر .داهن ناشكمتس و نارگراك يدازآ و قلخ يئادف ياهكيرچ

 .ديسر تداهش هب هاش رگبوكرس ياه ورين اب يريگرد رد

 

  

!داب ورهر رپ شهار و يمارگ شداي

 

  
 

 

 

  

 

  

 

  

،قلخ يئادف كيرچ خرس هرطاخ

 

  

 !داب يمارگ يرجنس ثرمويك قيفر                             
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11 هحفص       
 

  

 هاش اضر طوقس
 لابند هب و مود یناهج گنج نايرج رد
 یوس زا ۰۲۳۱ لاس رد ناریا لاغشا
 مامت مه "هاش اضر " فرصم خيرات ،نيقفتم

 تسايس هنحص رد یديدج نارود و دش
 کيتکلايد ،عقاو هب .تفرگ لکش ناريا
 هک یلئالد نامه هک دش ثعاب یگدنز
 اضر" ات تشاداو ار ناتسلگنا مسيلايرپما

 و هدناسر تردق هب ار "جنپ ريم ناخ

 

 ار وا  
 زج هک لیالد نامه راب نیا دنک "هاش اضر"
 تردق نیا ،دوبن شعفانم نيمأت
 زا ار یو هک تشاد نآ رب ار یتسيلایرپما
 مزال ثحب همادا زا لبق .دنک طقاس تردق
 یناهج گنج طیارش رد هک منک ديکات تسا
گنج هلاسم یعيبط روطب مود

 

 هدمع   
 زکرمت ثعاب فرط کی زا رما نیا و دوب هدش
 و تشگ یم یماظن عیانص رد اه هیامرس

 رسارس رد ینماان طیارش رگید فرط زا
 یاه تردق یخرب و دوب هدش داجيا ناهج
 گنج نيا زا لبق ات هک یتسيلايرپما
 هب رداق دندوب اراد ار ذوفن قطانم نيرتشيب

 یم فيعضت و هدوبن دوخ تيعقوم ظفح
 تيعقاو نينچ زا لصاح طیارش .دنتشگ
 یريگ تردق و دشر هب اج همه رد یئاه
 یزاوژروب دشر و شخبیدازآ یاه شبنج
 زا یشان عاضوا زين ناریا رد .دز نماد یلم
 یئاج هب اج و اهتباقر و مود یناهج گنج
 هنحص رد یتسيلایرپما یاه تردق یاه
 ناريا یلم یزاوژروب هب ناهج یسايس

 ینیزگیاج رگید فرط زا .داد دشر ناکما
 هبش طيارش المع شرسپ اب هاش اضر
 و دشر ثعاب هک دیدرگ ببس ار یکيتارکمد
 هرود نیا رد .دش اه هدوت تازرابم شرتسگ
 زا هدافتسا نمض یلم یزاوژروب هک تسا
 تعنص ندرک یلم مچرپ یناهج یاهداضت
 روشک تراغ قيرط نیرت یلصا ینعی تفن
 .دنک یم دنلب ار

 

  
 دادرم ۸۲ یاتدوک ات هاش اضر طوقسزا

 خیرات رد هلاس ۲۱ هرود کی دهاش ام۲۳۳۱
 اب توافتم الماک ینارود هک ميتسه ناریا
 ريگ رد ليلد هب هرود نيا رد .تسا هتشذگ

 ینارحب اب سيلگنا مسيلايرپما ندوب
 هتسباو یزکرم تلود فيعضت و یمومع
 رارق ام مدرم رايتخا رد یئالط یتصرف المع
 کی دوجو تروص رد هک یتصرف ،دريگ یم
 ناکما هعماج رد یتسينومک یربهر
 یدج یتسيلايرپما دض هزرابم کي دربشيپ

 هتبلا هک تشاد دوجو مدرم نانمشد هيلع
 .دور یم تسد زا هنافساتم تصرف نيا

 اب هچ رگ هاش اضر دنزرف هاش اضر دمحم
 و ناتسلگنا یتسيلايرپما یاهتردق تيامح
 تنطلس تخت رب ردپ یاج هب اکيرمآ
 ردپ هتيروتا و تردق دقاف الماک اما تسشن

 لاح نيع رد هلاس ۲۱ هرود نیا .دوب دوخ
 رد یناهج فلتخم یاهتردق ضراعت هرود
.دشاب یم ناریا

 

 یوروش شترا وس کی زا   
 زا و هتفاي روضح امسر ناریا کاخ لامش رد

 نایرج رد سيلگنا مسيلایرپما رگید یوس
 مک ايند یاج همه رد و هتشگ فيعضت گنج
 هزات یورين هب ار دوخ یگدرکرس شقن مک
 اکیرمآ مسيلایرپما ینعی دنمتردق و سفن
.دهد یم

 

  
 هک یلاح رد اهلاس نآ لاوحا و عاضوا رد
 ات اکیرمآ هب یزايتما ره نداد یارب سيلگنا

 اما دنک یم تمواقم دراد ناوت هک ییاج
 یزات هکی نارود هک دناد یم یبوخ هب دوخ
 ورملق رد باتفآ" هک تاغيلبت نیا ۀرود و شا
 هتفای نایاپ "دنک یمن بورغ شا یروتارپما
 دشر هب ور تردق هب هجوت اب .تسا

 رد هدننک نييعت یشقن هک یوروش
 دعب و دوب هدرک افيا مسيشاف تسکش

 یناهج یتردق هب گنج رد یزوريپ زا
 یوس زا و وس کی زا دوب هدش ليدبت
 رد شخبیدازآ یاه شبنج دشر رگید
 مسيلایرپما هطلس تحت قطانم
 دوب روبجم مسيلایرپما نیا ،سيلگنا
 یوس هب یراکمه و کمک تسد
 دنمتردق و سفن هزات مسيلايرپما
 اب هک یمسيلایرپما ،دنک زارد اکيرمآ
 یطيارش رد مهنآ نپاژ یمتا نارابمب
 هدش زرحم نپاژ و ناملآ تسکش هک
 بسک یارب هک دوب هداد ناشن ،دوب
 زا ابقر نايم رد یگدرکرس تيعقوم

 یمن یهاتوک یتيانج چيه
.دنک

 

 هتشک راک نارادمتسايس 
 گنج زا سپ هک یعضو اب ناتسلگنا

 هک دنتسناد یم کين دوب هدش لصاح
 یم هک تسا یداحتا نينچ رد اهنت
 دشر هب ور تردق لباقم رد دنناوت

 بوچ راهچ نيمه رد .دنتسياب یوروش
 و سيلگنا مسيلایرپما ود ره هک دوب
 رگیدمه اب داحتا رد ناريا رد اکیرمآ

 ناریا لامش زا یوروش جورخ ناهاوخ
 نآ روهمج سيئر نمورت یتح .دنوش یم
 تساير نارود تارطاخ رد اکيرمآ نامز
 نايرج رد هک هدش یعدم شا یروهمج
 یوروش هب ناجيابرذآ تارکمد هقرف
 دیاب یوروش تلود هک تسا هداد موتاميتلوا
 تلود و دزاس جراخ ناریا زا ار شیاه ورين

 ورين موتاميتلوا نیا لابند هب مه یوروش
)۳( .تسا هتخاس جراخ ناریا زا ار شیاه

 

   
 طیارش رد موتاميتلوا نیا هک دومن هجوت دیاب
 هدحتم تالایا یوس زا نپاژ یمتا نارابمب
  .دش یم هداد اکیرمآ

 

  
 اكيرمآ مسيلايرپما يريگ تردق

ناريا رد 

 

  
 مود یناهج گنج زا دعب هژيودوخ طیارش رد
 یاهتردق اب یوروش ضراعت هک
 یاه تباقر دیدشت و رگيد یتسيلايرپما
 یم نآ هتسجرب هوجو زا یتسيلایرپما
،دشاب

 

 یزاوژروب هدنیامن ناونع هب قدصم  
 یلم راعش نداد رس اب دش رداق یلم
 ریز ألماک هک یتعنص ( تفن تعنص ندرک

 تهج نيا رد تکرح و )دوب سيلگنا هطلس
 .دنزب ناتسلگنا هطلس هب یگرزب هبرض
 دوب اجنآ ات سيلگنا یارب هبرض نیا تيمها
 طوقس و دادرم ۸۲ یاتدوک لابند هب هک
 تسحن ،یدهاز هنيباک هفيظو نيلوا قدصم
،هاش ریزو

 

 اب هتبلا هک دش تفن هلئسم لح  
 هلئسم نیا اکيرمآ هتفاي دشر ذوفن هب هجوت

ینيما دادرارق هليسو هب ماجنارس

 

 چيپ  -
 هک دنتسه یناسک یماسا ،چيپ و ینيما(
 یمويسرسنک داجيا هب )دنتسب ار داد رارق
 جنپ هب نآ ماهس دصرد ۰۴ هک دش رجنم

)2(مسيلايرپما هب  ناريا يگتسباو هراب رد  يتاظحالم                      يرجنس زربيرف

 

  
 

 
 

 

  

 

  
 

 هدايپ نتم ریز هتشون :حيضوت
 رد هک تسا یئاه وگتفگ هدش

 رد قوف عوضوم اب هطبار
 یتاليکشت و یشزومآ تاسلج

نامزاس

 

 اب سپس و هدش حرط   
یئاقفر تمحز

 

 تروص هب   
.تسا هدمآ رد یراتشون

 

 نتم   
 حيحصت زا سپ هدش هدايپ یاه
 سیونریز جرد زاين تروص رد و
 کی ندرک هفاضا اب یئاه
 هدش هدامآ راشتنا یارب همدقم
 اهثحب نیا هکنیا ديما هب .تسا
 ماظن یگتسباو کرد رد
 یسايس یاهمیژر و یداصتقا

 هب ناریا رد نآ ظفاح
 هدننک کمک اهتسيلایرپما
 .دنشاب
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21 هحفص       
 

  

 ۰۴ و تفرگ قلعت اکیرمآ یتفن گرزب تکرش
 یتفن قباس تکرش هب قلعتم مه دصرد
 مويلورتپ شيتيرب تکرش( ناريا و سيلگنا
 نيب مه هدنام یقاب دص رد ۰۲ و )یلعف

 یدنله تکرش

 

 چاد لايور" یسيلگنا –
 تفن یتلود تکرش و )دصرد ۴۱( "لش
 هب )۴(.دش ميسقت )دصرد شش( هسنارف
 یناهج گنج زا دعب هک اکیرمآ بيترت نیا
 و دوب هدرک ديدشت ار ناریا رازاب هب شروی
 هدرک هضبق ألماک ار ليبموتا رازاب هنومن یارب
 شترا حيلست اب هک یطیارش رد و ،دوب
 هب دوخ ناراشتسم مازعا و ناریا

 فده ساسا رب ناریا شترا یهدنامزاس
 یهجوت لباق مهس هب ،تخادرپ دوخ یاه
 .تفای تسد زين ناریا تفن یامغی ناوخ زا
 اضر طوقس نيب( هلاس ۲۱ هرود عقاو هب

 تردق اب ،)۲۳۳۱ دادرم ۸۲ یاتدوک و هاش
 نیا .تفای نایاپ ناریا رد اکیرمآ یريگ
 نامزاس)AIC( ايس هک یشقن رد تيعقاو
 یاتدوک رد اکیرمآ هدحتم تالایا یسوساج
 ار دوخ ینشور هب دومن افیا دادرم ۸۲
.تخاس راکشآ

 

  

 

  
 نوزفازور دشر یارب طیارش اتدوک لابند هب
 ماو ليس و تشگ ايهم رتشيب اکیرمآ ذوفن

 ناریا یوس هب ییاکیرمآ یاهالاک و اه
 ۴۳۳۱ لاس رد اتدوک میژر .دش یراج
 یاه هیامرس تیامح و بلج نوناق"
 رد سپس و درک بیوصت ار )۵("یجراخ

 تیامح و بلج نوناق" )۵۳۳۱( دعب لاس
 .دومن بيوصت ار "ییاکیرما یاه هیامرس

 هدنهدناشن دوخ ینيناوق نينچ بيوصت
هک یذوفن .دوب ناریا رد اکیرمآ ذوفن دشر

 

 هب  
 هجرد تردق هب ار اکیرمآ مسيلایرپما جیردت
 .دومن لیدبت ناریا رد لوا

 

  
 هیامرس و ییاکیرمآ یاه ماو ليس
 ترورض ناریا هب روشک نیا یاه
هويش رد یلوحت

 

 دوجوم یلادوئف ديلوت 
 هیامرس شرتسگ تهج ناریا رد
 هتسجرب ار یجراخ یاه یراذگ

 یدنک تلود مه ليلد نیا هب و تخاس
 تاحالصا یارجا ناهاوخ هاش میژر زا
 نوزفازور دشر ليلد هب و دش یضرا
 زا تسايس نیا ناریا رد اکیرمآ تردق

 .دش ارجا و هتفریذپ ارابجا هاش یوس
هاش

 

 اکیرمآ تساوخ یارجا تهج   
 مشش رد ،یضرا تاحالصا رب ینبم
 مالعا انرک و قوب اب ۱۴۳۱ نمهب
 تاحالصا هک دومن "ديفس بالقنا"
 بالقنا" .دوب نآ یلصا هتسه یضرا

 هک تفرگ تروص ینامز رد "ديفس
 یريگجوا و سيلگنا تردق لوزن هرود
 هک یا هرود ،دوب ناریا رد اکیرمآ تردق
 ،ناریا رد یتسيلایرپما طلسم تردق
 رييغت بابرا و هدش اکیرما مسيلايرپما
نامز نآ زا .دوب هدرک

 

 هک زور ره 
 هب و یتسيلايرپما هطلس تشذگ
 اکیرمآ هدحتم تالایا هطلس صوصخ
 و طسب روشک فلتخم تانوئش رد
 .درک اديپ یرتشيب شرتسگ
 بالقنا دش هظحالم هک روطنامه

 حرط یا هتسباو میژر هليسو هب ديفس
 و تیاده تحت ألماک هک دیدرگ ارجا و

 ليلد نيمه هب .دوب مسيلایرپما لرتنک
 تهج تسناوت یمن تاحالصا نیا مه
 نارکيب یاهدرد زا یدرد ندرک اود
 رب هکلب دشاب ناریا مدرم و ناناقهد
 یاه هیامرس ذوفن طسب تهج سکع
 هک دوب هد و رهش رد یتسيلایرپما

 قيفر لوق هب عقاو هب .تفای نامزاس
 ،یضرا تاحالصا هداز دمحا دوعسم
 رد رگا .درک ليمکت ار هاش اضر یاتدوک
 ناریا رد یتسيلایرپما هطلس اتدوک نآ

 ديلوت هويش هک یلاح رد دش طلسم
 همادا دوخ تايح هب نانچمه یلادوئف
 ديلوت هويش تاحالصا نیا اب ،داد یم
 اب و دش هدرپس کاخ هب یلادوئف
 هیامرس متسيس لماک ندش مکاح
 یارب طیارش ناریا رد هتسباو یراد
 رتشيب هچره شرتسگ و طسب

 هدامآ یتسيلایرپما یاه هیامرس
 رد هک تسا نیا تيعقاو )۶(.تشگ
 ظفح یلادوئف ديلوت هويش ناخ اضر یاتدوک

 هیامرس دشر هسورپ رد جیردت هب و دش
 تهج مزال یاهانبریز داجیا و هتسباو یراد
 عفانم اب یلادوئف داصتقا نآ نوزفازور دشر
 .تفرگ رارق راکشآ ضراعت رد یتسيلایرپما
 هداز دمحا دوعسم قيفر ار تيعقاو نیا

 هعماج طیارش زا یا هنايهاد ليلحت نمض
 دوخ باتک رد هناهاش ديفس بالقنا و ناریا
 مه یژتارتسا مه هناحلسم هزرابم "
 رطاخ و هداد حيضوت یتسرد هب"کيتکات
 یزورید دحتم مسيلایرپما هک تخاس ناشن

 هب هلصاف نیا رد هک ار )مسيلادوئف( دوخ
 هب ار دوب هدش لیدبت یتوترف هشال

 هب ینوخ هکنیا نودب دومن کاخ یگداس
 زاين روظنم نیا یارب ای و دوش هتخیر نيمز
 .دشاب اه هدوت تیامح بلج هب

 

  
 لمحت و مسيلادوئف اب مسيلایرپما شزاس

 یوس زا ناریا رد ديلوت هويش نیا
مسيلایرپما

 

 اضر دمحم "ديفس بالقنا" ات   
،هاش

 

 ام مدرم یبالقنا شبنج رد ار یخرب  
 تدحو هک دوب هتخادنا هابتشا نیا هب
 یتدحو ار مسيلادوئف و مسيلایرپما

 هب .دننک دادملق یگشيمه و کیژتارتسا
 جياتن و یضرا تاحالصا هب اهنآ ليلد نيمه
 مسيلادوئف یعطق یدوبان رد نآ ميقتسم
 یاهکیرچ هک روطنامه اما .دنتشادن رواب
ليلحت اب قلخ یئادف

 

 ناشن ینيع طیارش   
 مسيلایرپما و مسيلادوئف یتسیزمه دنداد
 و اجک ره و هدوب یکيتکات و یتقوم یرما

 ینعی مسيلایرپما تحلصم هک ینامز ره
 ،دنک مکح یناهج یراصحنا یراد هیامرس
 دزاس جراخ هنحص زا دياب هک ار مسيلادوئف
 )۷(.دراپس یم کاخ هب ار

 

  
 ۱۴۳۱ لاس ديفس بالقنا اب تروص ره رد
،دوب نآ یلصا هتسه یضرا تاحالصا هک

 

   
 و تشگ دوبان أبیرقت یلادوئف ديلوت هويش
 ،نایرج نیا رد هک یناناقهد ترجاهم ليس
 دوبن مه رارق و دوب هدشن ناشبيصن ینيمز

 .دش زاغآ اهرهش هب ،دنوش نيمز بحاص
باتک رد هک یتلود رامآ قبط

 

 هزرابم"  
 مه "کيتکات مه یژتارتسا مه هناحلسم
 دصرد ۰۴ دودح تسا هدش هراشا نآ هب
 نيمز نتشاد زا هشيمه یارب ناناقهد
 ساسا رب نيمز ميسقت نوچ .دندش مورحم
 زا یليخ و دش یم ماجنا قسن قح
 ألبق ای و دندوب قسن نیا دقاف ای ناناقهد
 هدرک جراخ ناشتسد زا ار اهنآ قسن ناکلام
 نيمز نتشاد زا ليلد نيمه هب دندوب
 هب ناناقهد ليس هصالخ .دندش مورحم

 راک هريخذ شترا و دش یراج اهرهش یوس
 ناراد هیامرس هدافتسا تهج یگرزب
 زا .دومن داجیا اهرهش هيشاح رد هتسباو

 ،هناهاش یضرا تاحالصا اب رگید یوس
 و تفر نيب زا یلادوئف یافکدوخ داصتقا

 اهاتسور رد هتسباو یراد هیامرس هطلس
 رازاب و تفای یرتشيب هچره شرتسگ
 ليس یور هب روشک یاهاتسور عيسو
 یتسيلایرپما یاه تکرش تخاس یاهالاک
.دش زاب

 

 یاه هیامرس نوزفازور دشر اب   
 هلصاف نیا رد هک یلم یزاوژروب ،یجراخ
 یتسيلایرپما هیامرس تابرض ریز ألماک زين

 زا ار یدیدج رگنس زور ره ،دوب هدش درخ
 کی ناونع هب جیردت هب و داد یم تسد
 رد .تفر نيب زا الماک شا تیدوجوم ،هقبط
 مازعا اب اه یئاکیرمآ هک تسا هرود نيمه
 هب الماک ار شترا یماظن راشتسم نارازه

 زيهجت دوخ حلاصم تهج رد و دوخ کبس
 ظفح رب هوالع هک دنداد نامزاس و هدومن
 نوچمه ،روشک لخاد رد هنارگرامثتسا مظن
 ماگ ناشیاهزاين تهج رد "هقطنم مرادناژ"
 .درادرب

 

  
 ذوفن طسب و یضرا تاحالصا لابند هب
 تسيلایرپما ،اتسور و رهش رد مسيلایرپما

 ناکما روشک تفن عبانم جارات نمض اه
 لواپچ و رامثتسا هب ات دنتفای یرت عيسو
 یارب .دنزادرپب اه هدوت جنرتسد
هنومن

 

 یصوصخ ماو و یراذگ هیامرس  
 رامآ یخرب رب انب ،۱۵ لاس رد هک اکيرمآ

 رد ،دوب لایر نويليم هن و لهچ و دصيس
 لایر نويليم ۴۶۳۵ هب ۶۵ لاس
.ديسر

 

 یارب اهتسيلايرپما هک تسا نشور   
 نيا هب دوخ داشگ یاه بيج ندرک رپ

 یم اه ماو نداد و اه یراذگ هيامرس
 زج یا هجيتن رما نيا کش نودب .دنتخادرپ

 گنج زا دعب هژيودوخ طیارش رد
 اب یوروش ضراعت هک مود یناهج
 دیدشت و رگيد یتسيلايرپما یاهتردق
 هوجو زا یتسيلایرپما یاه تباقر
،دشاب یم نآ هتسجرب

 

 هب قدصم 
 دش رداق یلم یزاوژروب هدنیامن ناونع
 و تفن ندرک یلم راعش نداد رس اب

 هب یگرزب هبرض تهج نيا رد تکرح
 نیا تيمها .دنزب ناتسلگنا هطلس
 یاتدوک لابند هب هک دوب اجنآ ات هبرض
 نيلوا قدصم طوقس و دادرم ۸۲
،یدهاز هنيباک هفيظو

 

 هلئسم لح 
 ذوفن هب هجوت اب هتبلا هک دش تفن
 هلئسم نیا اکيرمآ هتفاي دشر

ینيما دادرارق هليسو هب ماجنارس

 

-  
 دش رجنم یمويسرسنک داجيا هب چيپ
 تکرش جنپ هب نآ ماهس دصرد ۰۴ هک
 ۰۴ و تفرگ قلعت اکیرمآ یتفن گرزب
 قباس تکرش هب قلعتم مه دصرد
 دص رد ۰۲ و ناريا و سيلگنا یتفن
 یدنله تکرش نيب مه هدنام یقاب

 

– 
 تکرش و  "لش چاد لايور" یسيلگنا
 .دش ميسقت  هسنارف تفن یتلود



 ييادف مايپ
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 هتشاد تسناوت یمن اه هدوت تکالف و رقف
 و اه لواپچ نیا مه ليلد نيمه هب .دشاب

 ،راک یورين هنايشحو رامثتسا و اه تراغ
 هچ ره تدش ار یعامتجا یاهداضت
 فص فلتخم تاقبط و ديشخب یرتشيب

 هیامرس یاه یرگداديب هيلع ار قلخ
 ضارتعا هب شرودزم تلود و یتسيلایرپما
 زيخاتسر اب هک صوصخ هب .تشاداو

 ناريا رد هناحلسم هزرابم زاغآ و لکهايس
 لکش مدرم نايم رد یديدج یضرعت هيحور
 رب جیردت هب ات دومن کمک رما نيا و تفرگ
 زا هک مسيلایرپما اب قلخ داضت دشر هنيمز
 هطلس ناریا هعماج رب هاش میژر لاناک
 اه هدوت ميظع شزيخ یارب طیارش ،تشاد
 هک یرما .دوش هدامآ ۷۵ و ۶۵ یاهلاس رد
 ثعاب ار مسيلایرپما هطلس یدوبان هچرگ
 ناد هلابز هب ار یولهپ تنطلس اما ،دشن
.تخادنا خیرات

 

  
 

 يريگ تردق اب مسيلايرپما هطلس موادت
يمالسا يروهمج

 

  
یولهپ تنطلس طوقس اب

 

 یريگ تردق و  
 ورين قافتا هب بیرق ینيمخ هتسد وراد
یسايس یاه

 

 هک دندش مهوت نیا راچد  
 زا هاش میژر طوقس اب مسيلایرپما هطلس

 هک صوصخ هب .تسا هتسبرب تخر ناریا
 تاغيلبت رد یمالسا یروهمج نارادمدرس
هک دنداد یم هولج نينچ دوخ

 

 یقرش هن   
نیاربانب .یبرغ هن و دنا

 

 یگتسباو ثحب رد  
 هجوت اب مسيلایرپما هب یمالسا یروهمج
 هتسدوراد و ینيمخ نيب یرگرز گنج هب
 رد اکیرمآ مسيلایرپما اب صوصخ هب شا

 هيلع نيفرط تاغيلبت و اه هدوت بیرف تهج
 مدرم ناهذا رد یتاماهبا ثعاب هک رگیدمه
 دروم یفلتخم یایاوز زا دیاب ار هلاسم ،دش

 نیا رد هک یدراوم زا یکی .داد رارق ثحب
تسا رادروخرب یدایز تيمها زا ثحب

 

 رما  
 یروهمج نديسر تردق هب یگنوگچ
تسا یمالسا

 

 کرد هب یدایز کمک هک  
 یم همه .دنک یم هلاسم نیا تسرد
 بالقنا شرتسگ و دشر رتسب رد هک ميناد

 ۶۵ یاهلاس

 

- ۷۵

 

 زا هاش میژر هک یتقو   
 هجيتن رد و دش هدنام رد مدرم بالقنا لرتنک
 و داتفا رطخ هب ناریا رد اهتسيلایرپما عفانم
اکیرمآ مسيلایرپما هک یطیارش رد

 

مه   

 

   
 یارب هک ییاهتسايس اب ار هاش میژر دوجو
 یمن وسمه دوب هتخیر هقطنم و ناریا هدنیآ
 دوخ رادافو رکون ضیوعت رد ار حالص ،دید
 نیا رب .دندید یرگید رکون اب هاش ینعی
 ۷ ات ۴ رد هک پولداوگ سنارفنک رد ساسا
 دش رازگرب پولداوگ هریزج رد ۹۷۹۱ هیوناژ
 نیا رد رضاح یتسيلایرپما تردق راهچ
 و هسنارف ،ناتسلگنا،اکیرمآ( سنارفنک
 هتسد وراد هک دنتفرگ ميمصت )ناملآ

 هتبلا . دننک هاش میژر نيشناج ار ینيمخ
 نایرج رد و سنارفنک نیا زا رتدوز یليخ
 نيب یعيسو تاطابترا ،مدرم بالقنا موادت
 یاهتردق و ینيمخ هتسد وراد
 دوب هدش رارقرب اکیرمآ هژیو هب یتسيلایرپما
 ورين یارب الماک شنايفارطا و ینيمخ و
 هدش هتخانش اهتسيلایرپما یتينما یاه
 ايس هک دش راکشآ اريخا یتح .دندوب
)AIC(ینيمخ رارقتسا لحم کیدزن یا هناخ 
 زا شنارومام هک دوب هدید کرادت هسنارف رد

 هتسد وراد اب مئاد سامت رد قیرط نیا
 رد لاح ره رد اما .دنا هدوب ینيمخ
 نیزگیاج تسايس هک دوب روبزم سنارفنک
 هاش میژر یاجب ینيمخ هتسد وراد ندرک
 هک تسا یتيعقاو رما نیا .تفای تيعطق
 شا هراب رد تکاف و دنس اه دص نونکات
 ام ینامزاس راثآ رد و تسا هدش رشتنم
 .تسا هدش هراشا اهنآ هب اه راب مه
 یروهمج ندمآ راک یور یگنوگچ نیاربانب
 زا یکی یمالسا

 

 نیا یگتسباو یاه هولج  
 تسا نآ رگنايب و هدوب اهتسيلایرپما هب میژر
 نيمأت فده اب یمالسا یروهمج میژر هک
 تردق هکیرا رب ناریا رد اه تردق نیا عفانم
.تسشن

 

  

 

  
 مظن اه هدوت بالقنا هک تسا نیا تيعقاو
 نیا رد .دوب هتخادنا هزرل هب ار یتسيلایرپما
 ًالماک اه هدوت هک نامز

 

 تیدض هب   
 دندوب فقاو ناریا مدرم اب اهتسيلایرپما

 رد یا یوق یتسيلایرپما دض وج نانچ
 اکیرمآ مسيلایرپما هيلع صوصخ هب هعماج
 هاش جورخ زور رد تسرد هک تشاد نایرج
 هاش زا دعب" دندز یم دایرف مدرم روشک زا
 ليلد هب تسرد ."تساکیرمآ تبون

 

 نينچ  
 نايم رد یتسيلایرپما دض هيحور و یهاگآ
هک دوب مدرم

 

 یم امازلا ینيمخ میژر  
 و یتسيلایرپما دض یا هرهچ تسیاب

 دناوتب ات دريگب دوخ هب یئاکیرمآ دض
 و هداد هولج مدرم اب نابز مه ار دوخ
.دننک شرواب مدرم ات دش وکب

 

 فرط زا   
 دوجو ليلد هب تسرد رگید

 

 دض وج  
 دوب اه هدوت نايم رد قيمع یتسيلایرپما
 یاهورين یرگاشفا یاه هنيمز زا یکی هک
 ندرک هاگآ تهج دیدج میژر هيلع ناریا زرابم
 تسد یاه سامت و طابترا ندرک ور ،مدرم
 نوچ هديسر تردق هب هزات میژر ناراکردنا
 ، یليبدرا یوسوم ، یتشهب ،ناگرزاب
 رگید و اکیرمآ اب هريغ و یدزی و هداز بطق
 مشخ یالاب دح .دوب یتسيلایرپما یاهتردق
 و طیارش اکیرمآ مسيلایرپما زا مدرم ترفن و
 دوخ هک دوب هدش ببس ار یعضو
 نآ رد اکیرمآ تلود نالوئسم و تاعوبطم
 طیارش رد هک دنتفگيم و دنتشون یم نامز
 نيلوئسم هک تشاد راظتنا دیابن ناریا

 شا هيلع ای و دننک عافد اکیرمآ زا یتموکح
 یروهمج و ینيمخ نیاربانب .دنهدن راعش

 و دنتسناوت یمن ادتبا نامه زا یمالسا
 دحتم هاش دننامه ار دوخ هک دوبن تحلصم
 ريس .دننک دادملق مسيلایرپما ناميپمه و
 مه اهلاس نآ بهتلم یاضف رد اه دادیور
 لاغشا هب راک و دومن رت یعطق ار مازلا نیا

 هک یرما .ديشک ناریا رد اکیرمآ ترافس
 میژر و اکیرمآ نيب یرگرز گنج ات دش ببس
 دیدج میژر و هدرک هولج یعقاو ینيمخ
 و اکیرمآ دض اه هدوت دزن رد ار دوخ دناوتب

.دنزب اج مسيلایرپما دض

 

  

 

  
 طیارش رد هک اکیرمآ تسايس اب هطبار رد
 اه هدوت بالقنا یريگجوا

 

 ،هاش دش رضاح  
 هب دیاب دنک ادف ار دوخ رادافو رکون نیا

هليسوب قباس یوروش هرصاحم تسايس

 

  
 .درک هراشا زين یمالسا زبس دنبرمک
رب

 

 هدش رشتنم نونکات هک یدانسا ساسا  
 نیا بوچراهچ رد اهتسيلایرپما تسا

 ناتسناغفا رد هک یطیارش رد ،تسايس
 نامزاس یوروش هيلع ار ناغفا نیدهاجم
،دندوب هداد

 

 اب هک دندید یم دوخ حالص هب  
 ینارحب و اه هدوت بالقنا نایرج هب هجوت

 کی هاش میژر یاج هب ناریا طیارش ندش
 نيمه هب .دنروآ راک رس یمالسا میژر
 نايم زا پولداوگ سنارفنک رد رطاخ
 تشاد دوجو هک یفلتخم یاه داهنشيپ
 نونکات دانسا .دندش زکرمتم ینيمخ یور
 تارکاذم رد هک تسا یکاح هدش رشتنم
 اب اه یئاکیرمآ صوصخ هب و اهتسيلایرپما
ینيمخ هتسد وراد

 

 مهم عوضوم هس یور   

 

 راک یور اب هک نآ یکی .دوب هدش ديکات  
 تسد دیاب شترا تخاس دیدج میژر ندمآ
 رودص و ديلوت رد ،مود ،دنامب یقاب هدروخن
 موس ،دوشن داجیا یللخ تفن

 

 اهتسينومک  
 ادیدش دیاب هعماجر د ناهاوخیدازآ و

 هک دوب طورش نیا شریذپ اب .دنوش بوکرس
 یتلود نيشام لرتنک اهتسيلایرپما

 

 رد ار  
 ات دنداد رارق ینيمخ هتسد و راد رايتخا
یداصتقا ماظن

 

 ار ناریا هتسباو یعامتجا  -
.دنیامن ظفح بالقنا دنزگ زا

 

 نیاربانب   
 یاه ناگرا و اهداهن همه اب یتلود نيشام
 رايتخا رد هدروخن تسد شا یقلخ دض
 تفرگ رارق ینيمخ میژر

 

 و ظفح میژر نیا و  
یداصتقا مظن زا تسارح

 

 مکاح یعامتجا  -

 

 زا ار هتسباو یراد هیامرس متسيس ینعی  
 درکلمع و اه تيلاعف همه فده لوا زور

 و هنارگرامثتسا مظن نیا .داد رارق شیاه
 هب یتابرض بالقنا نایرج رد هک یقلخ دض
 یم ینيمخ میژر ار دوب هدش دراو نآ
اب تسیاب

 

 مان هب هتبلا بالقنا بوکرس  
  اهتسيلایرپما هطلس موادت عفن هب بالقنا
.درادهگن ظوفحم ناریا هعماج رب

 

  

 

  
:اهسیون ریز

 

  
۳

 

بالقنا ناتساد-

 

 هحفص( یعولط دومحم  -
۷۳۱(

 

  

 

  
۴

 

بالقنا ناتساد -

 

 یعولط دومحم  -
)۵۸۱هحفص(

 

  

 

  

 

 ۵

 

 ات ۶۲۳۱ یاه لاس یط هک یلاحرد -
 یجراخ یاه ماو و تارابتعا عومجم ۳۳۳۱
 نیا .دوب رالد نويليم ۸.۸ اهنت ناريا تلود
 ۵.۳۶۶ زا شيب هب ۰۴ ات ۳۳ یاهلاس رد مقر
.دش غلاب رالد نويليم

 

  

 

  

 

  
۶

 

 اب هک یجراخ یراذگ هيامرس نازيم -
 تلود اي و هتسباو ناراد هيامرس تکراشم
 ۳۴۳۱ لاس هلصاف رد دش یم ماجنا
۸۴۳۱ لاسات

 

.دش ربارب هد  

 

  

 

  
۷

 

-

 

هک یتارکفت دندوب ام یبالقنا شبنج رد  

 

   
 :هک یتسيسکرام لصا نیا رب هيکت اب
 شا عفانم دراذگ مدق اج ره هب یزاوژروب"
 رارقرب ار ییاوژروب طباور هک دنک یم باجيا
"ديامن

 

 ار مسيلادوئف اب مسيلایرپما داحتا  
.دندرک یم دادملق یعقاو ريغ

 

 هجوتم اهنآ  
 اب اراچان مسيلایرپما هک دندوبن تيعقاو نیا
مسيلادوئف

 

 زا دعب ات دوش یم دحتم   
 جراخ هنحص زا ارنآ مزال یاه یگدامآ بسک

.دزاس

 

  
)دراد همادا(
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41 هحفص       
 

  

 الئوزنو هب طوبرم یاهدادیور ريخا یاهزور رد
 لیدبت یللملا نيب رابخا سوئر زا یکی هب

 یبرغ یاه هناسر هژیو هب و تسا هدش
 رد دوخ هاوخلد طوطخ اب ار یراد هنماد رابخا
 نارحب هتبلا .دننک یم شخپ یمومع راکفا
 تساهلاس .تسين یا هزات دادیور الئوزنو
 و هتسباو یزاوژروب ۀقبط تموکح تحت هک
 ینيتال یاکیرمآ روشک نیا رب مکاح رگتراغ
 زا یبیرفماوع اب ناراکشزاس زا یرايسب هک
 هدرک دای ... و "مزيلايسوس" ناونع تحت نآ
 داعبا رد مروت و دوبمک و ینارگ و رقف ، دنا
 مدرم رمک لبق زا یرت هدرتسگ رايسب
 یاه هجنپ ریز رد ار روشک نیا شکتمحز
 طیارش نیا اما .دراشف یم دوخ نينوخ
 هتسباو یزاوژروب طسوت دوخ هک یلخاد
 اب بيکرت رد ، دنا هدش هدیرفآ مکاح

 یبالقنا دض یاهتلاخد و دیدج یاهتسايس
 رايسب تيعضو ،وج هطلس یاهتسيلایرپما
 تحت یاه هدوت یارب یرتکانتشهد و جنرغب

 .تسا هدروآ دوجوب الئوزنو متس
 هب شيپ اهتدم زا هک اکیرمآ مسيلایرپما
 هب اه شنت دیدشت روظنم هب ییاه شالت
 هدز تسد الئوزنو رد میژر رييغت و دوخ عفن
 هناراکزواجت و یقلخ دض تسايس هب ،دوب

 تيعضو نآ هجيتن رد هک هدز تسد یدیدج
 هلحرم دراو )هیوناژ ۵۲( هعمج زور زا الئوزنو
 مجاهت رطخ اب ار روشک نیا و هدش یدیدج
 یارب .تسا هدرک هجاوم اکیرمآ یماظن
 یم یهاگن ،اکیرمآ یاهشالت نیا یسررب
 رد الئوزنو یاهدادیور هصالخ هب میزادنا
  .۹۱۰۲ هیوناژ یاهزور نیرخآ

 

  

 

  
 ناوخ" ۹۱۰۲ هیوناژ ۲۳ هبنشراهچ زور رد
 بزح ربهر و الئوزنو سلجم سيئر "ودیاوگ
 سيئر" ار دوخ "مدرم هدارا" یتسار تسد
 هک تساوخ شترا زا و دناوخ "تقوم روهمج
 سیر " ورودام سالوکين" .دنک تیامح وا زا

 تردق هب زواچ زا سپ هک الئوزنو روهمج
 اب "ودیاوگ" هک درک مالعا هلصافالب هديسر
 وا .تسا اتدوک ماجنا ددصرد اکیرمآ تیامح
 "ودیاوگ" زا یتح و ییاکیرمآ تاماقم زا
 لاح نامه رد و درک هرکاذم تساوخرد
 زا ار ییاکیرمآ یاه تاملپید جورخ روتسد
 جورخ یاضاقت ورودام  .داد الئوزنو
 زور رد اددجم ار ییاکیرمآ یاهتاملپید

 الئوزنو هک درک مالعا و ،درک رارکت هبنشجنپ
 نينچمه و نتگنشاو رد دوخ ترافس
 مامت و ددنبيم ار شیاه یرگلوسنک
 یم جراخ اکیرمآ زا ار دوخ یاه تاملپید
 هنيمز داجیا یارب عوضوم نیا زا اکیرمآ .دنک
 و درک هدافتسا ورودام تلود اب یريگرد یاه
 زا هک داد روتسد دوخ یاه تاملپید هب
 ار الئوزنو و هدرک یچيپرس هيلخت نامرف
 و هنایوگروز تسايس نیا اب .دننکن کرت

 تلود ،یراج یللملا نيب فرع فالخ
 رد دوخ یاه تاملپید روضح زا المع اکیرمآ
 تهج یا هناهب ناونع هب دناوت یم الئوزنو
 لاغشا و الئوزنو هب یلامتحا یماظن هلمح
 .دنک هدافتسا دوخ شترا طسوت روشک نآ
 و ديفس خاک یوگنخس ،هطبار نیا رد
 شقن هک هاوخیروهمج روتانس "ويبور وکرام"
 هطبار رد اکیرمآ تلود تسايس رد ار یمهم
 هيعالطا ،دنک یم افیا نيتال یاکیرمآ اب

 خساپ" رب ینبم ار یزيمآرادشه یاه
 رد الئوزنو هيلع اکیرمآ تلود "عطاق و عیرس
 یاهتاملپید جارخا مکح یارجا تروص
.دندرک رداص ،ییاکیرمآ

 

  
 
 سنارفنک کی رد ورودام ،هعمج زور رد
 مالعا یروهمج تسایر خاک رد یتاعوبطم
 هک هدش وربور ییاتدوک اب وا تلود هک درک
 یلام نيمات و غيلبت و ديئات اکیرمآ طسوت

 ار هرکاذم تساوخرد سپس وا .تسا هدش
 ندرک فقوتم هک دیزرو رارصا و هدرک رارکت
 تفن شورف ،نتگنشاو اب کيتاملپید طباور
 .درک دهاوخن فقوتم ار اکیرمآ هب الئوزنو

 

  
 مالعا اکیرمآ هدحتم تالایا تاماقم اما
 هبرح هب الامتحا اکیرمآ تلود هک دندرک
 ،دز دهاوخ تسد زين الئوزنو یتفن میرحت

 رتشيب هچ ره یدوبان هب رجنم هک یا هبرح
 و رگراک هقبط یگدنز و راميب داصتقا
 .دش دهاوخ الئوزنو ناشکتمحز

 

  
 
 یط ،هعمج زور نامه رد زين "ودیاوگ ناوخ"

 قرش رد تارهاظت کی رد ینارنخس
 ار ینونک تلود اب هرکاذم هنوگ ره ساکاراک
 وا زا هک تساوخ الئوزنو شترا زا و درک در
 .دنک تیامح ورودام ندرک نوگنرس تهج
  "ودیاوگ ناوخ" یلصا هلئسم ،شترا عضوم
 ناهدنامرف اما ،تساهنآ ییاکیرمآ نايماح و

 و( ورودام تلود نوتس نونک ات هک شترا
 یگرزب مهس و هدوب )زواچ وگوه ،وا فلس
 نامزاس نیرت دوس رپ و اه هناخترازو زا مه
 نتشون نامز ات( زونه ،دنراد یتلود یاه
.دنا هدرکن عضوم مالعا )بلطم نیا

 

  
 

 

  
 ورودام هک تسا هدرک اعدا اکیرمآ تلود
 .درادن روهمج سيئر ناونع هب یتيناقح
 هم هام رد الئوزنو تاباختنا ،اعدا نیا ساسا

 هلمجنم( هعماج تیرثکا هک تسا ۸۱۰۲
 ار نآ )یتسار تسد نويسیزوپا زا یشخب
 تاباختنا نآ میرحت .دندوب هدرک میرحت
 هيلع مدرم عيسو راجزنا هدننک سکعنم
 نويسیزوپا هيلع نينچمه و مکاح بزح
 هب الئوزنو مدرم هک ارچ .دوب یتسار تسد
 کرد ناش یدام یگدنز هبرجت رد یبوخ
 راوخ هريج بازحا زا کی چيه هک دنا هدرک
 یاهتساوخ ندروآ رب یپ رد بولغم و بلاغ
 .دنتسين متس تحت یاه هدوت قحرب

 

  
 
 ار "ودیاوگ ناوخ" نتگنشاو هک نیا زا سپ
 تيمسر هب "تقوم روهمج سيئر" ناونع هب

 یروهمج تسایر هک درک مالعا و تخانش
 کیام ،تسا "ینوناقريغ" ورودام سالوکين
 تسشن رد ،اکیرمآ هجراخ روما ریزو ،وئپموپ
 نامزاس تينما یاروش هیوناژ ۶۲ هبنش زور
 یسايس نارحب یسررب یارب دحتم للم
 .درک تکرش الئوزنو
 
 یاروش هب عوجر هک تسا نیا تيعقاو
 رد ،تسا یتاغيلبت تسژ کی ،تينما

 دنراد روضح ،نيچ و هيسور تينما یاروش
 یداصتقا عفانم اکیرمآ اب داضت رد ود ره هک
 .دنراد الئوزنو رد یا هدرتسگ یسايس و
 هنارگتراغ عفانم نيمات مدع تروص رد اهنآ

 اعطق ،نيتال یاکیرمآ زا شخب نیا رد شیوخ
 رد نآ بیوصت هک یا همانعطق هنوگ ره

 هب دحتم للم نامزاس تينما یاروش
 ار دوش رجنم اکیرمآ هدحتم تالایا یاتدوک
 عوجر زا فده ،هجيتن رد .درک دنهاوخ وتو
 تساوخرد شیامن ،تينما یاروش هب

 روظنم هب دحتم للم نامزاس زا تیامح
 هفرط کی هلخادم یارب هار ندرک راومه
 .دشاب یم الئوزنو رد اکیرمآ هدحتم تالایا

 

 الئوزنو ياهداديور هب يهاگن
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51 هحفص       
 

  

 هصرع همه رد دوخ مجاهت نتگنشاو
 رضاح لاح رد ار ورودام تلود هيلع اه
 رواشم ،نوتلوب ناج و هدرک دیدشت
 همه هک تسا هدرک مالعا یلم تينما
 تالایا رد الئوزنو تلود یاه ییاراد
 یاه هدرپس صوصخب( اکیرمآ هدحتم
 هب قلعتم کالما نينچمه و یکناب

 تقوم تلود هب )"وگتيس" تکرش
.دش دنهاوخ لقتنم "ودیاوگ ناوخ"

 

  

 

  
 یپ دنا سا" یلام رگليلحت تکرش
 هب کیدزن عبانم لوق زا "لابولگ
 لقن الئوزنو یتسار تسد نويسیزوپا
 یتدم زا ودیاوگ هک تسا هدرک لوق
 هریدم تئيه باختنا لاح رد شيپ

 و "وگتيس" تفن تکرش یارب یدیدج
 رتفد لاغشا یارب دوخ دارفا نداتسرف
 نوتسوه رد تکرش نیا یزکرم
 شرازگ زين سکاس نمدلگ .دوب اکیرمآ
 یداصتقا یاتدوک دوب رارق هک دوب هداد
 اب هارمه "وگتيس" تفن تکرش رد
 هک دريگ تروص یدیدج نوناق مالعا
 تراغ ضرعم رد ار الئوزنو یتفن ریاخذ
 اه تسيلایرپما رتدیدش و ميقتسم
.دهد رارق

 

  
 
 نیرتمهم زا یکی هک تسا نیا تيعقاو
 ههد ود یط نتگنشاو کیژتارتسا فادها
 یتفن یاه تکرش طلست ظفح ،هتشذگ
 نیرتگرزب( الئوزنو یتفن ریاخذ رب ییاکیرمآ
 نیا زا .تسا هدوب )ناهج یتفن ریاخذ
 سيئر" تامادقا نيلوا زا یکی هک تسور
 تیامح تحت "ودیاوگ ناوخ" ،"تقوم روهمج
 یلم تفن تکرش رد اتدوک ،هدحتم تالایا
 ناتسلگنا کناب ،هطبار نیا رد .تسا الئوزنو
 تلود هار دس ،نتگنشاو زا یوريپ رد زين
 ۲.۱ ندرک جراخ یارب شالت رد الئوزنو
 کناب نیا رد دوخ یالط ریاخذ زا رالد درايليم

 کیژتارتسا فادها اب طابترا رد .تسا هدش
 و نيچ ذوفن عطق ، نتگنشاو ريخا تامادقا ،
 طباور عطق و نيتال یاکیرمآ رد هيسور
 الئوزنو اب اهنآ یماظن و یسايس ،یداصتقا
 رد میژر رييغت تايلمع ،هجيتن رد .دشاب یم
 عضوم رييغت مالعا اب نامزمه هک الئوزنو
 هيسور و نيچ اب هعزانم رد اکیرمآ یژتارتسا
 تردق نیرتگرزب یريگرد رطخ ،هدش ماجنا

 هب دوخ اب ار اکیرمآ هراق رد یا هتسه یاه
 .دراد هارمه

 

  
  
 هب الئوزنو یتسار تسد نويسیزوپا
 تیامح زا ، "ودیاوگ ناوخ" یگدنیامن
 رد یدهعت چيه و هدوبن رادروخرب یمدرم
 و مدرم یاه هدوت کيتارکومد قوقح نيمأت

 تردق هب ،سکعرب .درادن الئوزنو رگراک هقبط
 یزیرنوخ اب هارمه اعطق اهنآ نديسر

 تاليمحت نامرف تحت و هنارگبوکرس
یداصتقا

 

 هیامرس و نتگنشاو یسايس -
 نآ هب نیا اما .دوب دهاوخ یناهج یلام
 رد روشک نآ یلعف تموکح هک تسين انعم

 تسد ،ناشکتمحز و نارگراک بوکرس
 هتشاد دوخ یتسار تسد یابقر زا یمک
 یاهشخب ، اه حانج نیا یود ره .دشاب
 الئوزنو رب مکاح ۀتسباو یزاوژروب فلتخم
 نيمات و تردق ظفح یارب هک دنشاب یم

 رگتراغ یاه هتسد و راد نیرتگرزب عفانم
 هب تردق ظفح رس رب رگیدکی اب یناهج

 کش نودب هک یزيتس .دنا هتساخرب زيتس
 ناونع هب الئوزنو رگبوکرس شترا شقن

 ره نآ رد مکاح یزاوژروب یاقب یلصا نوتس
 یم رت زاس تشونرس و رت هتسجرب زور

 .دوش

 

  

 

  
 اتدوک نيلوا ،الئوزنو رد عوقو لاح رد یاتدوک
 رد .تسين اکیرمآ تلود هباشم تلاخد و

 یماظن یاتدوک زا اکیرمآ تلود ۲۰۰۲ لاس
 زا ییاه شخب طسوت هک درک تیامح یا
 .دش ماجنا مکاح یلام هیامرس و شترا
 رانکرب ار زواچ وگوه تعاس ۸۴ یارب اهنآ
 ،)anomraC ordeP( انومراک وردپ و هدرک
 هب ار الئوزنو یناگرزاب قاتا نويساردف سيئر
 دنسم رب "تقوم روهمج سيئر" ناونع
 ليلد هک نیا اب اکیرمآ تلود .دندناشن تردق
 ندناوخ "ینوناقريغ" رب ینبم یربتعم
 لبق لاس ود هک( زواچ یروهمج تسایر

 هدش باختنا ارآ دصرد ۶۰ زا شيب اب ارهاظ
 یزوريپ  ار زواچ یريگتسد ،تشادن )دوب
 نآ رد .درک مالعا الئوزنو رد "یسارکومد"
 رد مدرم زا ییاهشخب هک نآ زا سپ نامز
 ،دنتخیر اهنابايخ هب اتدوک اب تفلاخم
 و دندش ینيشن بقع هب روبجم نايچاتدوک
 هدنادرگزاب یروهمج تسایر خاک هب زواچ

.دش

 

  
 
 اکیرمآ تلود عفادم یاه هناسر هب یهاگن
 یتسيلایرپما یاهنامتفگ اب ار ام دناوت یم
 رد تلود نیا ريخا تامادقا اب هطبار رد
 لاثم ناونع هب .دنک انشآ رتشيب الئوزنو
 هلاقمرس رد زمیات کرویوين هیریرحت تئيه
 رد عوقو لاح رد یاتدوک زا تیامح هب ،ريخا
 هب و هتخادرپ نآ ییارجا لئاسم و الئوزنو
 تسا هدرک حرط ار لاوئس نیا لاثم ناونع
 یزیرنوخ نودب ار ورودام دیاب هنوگچ" هک
 ناعذا هک نیا اب زمیات کرویوين ،"؟درک رانکرب
 نويسیزوپا زا اکیرمآ تیامح هک دنکيم
 زادنا مشچ" الئوزنو یتسار تسد
 ،دراد یور شيپ ار ماع لتق کانتشحو
 ،"دنک تیامح ورودام زا شترا رگا صوصخب
 تیامح یتسيلایرپما هلخادم زا ،لاح نیا اب
 تلود ینابيتشپ" هک تسا هتشون و هدرک

 کرویوين ."تسا قحرب ودیاوگ زا پمارت
 هقباس هب هجوت اب هک هدرک هيصوت زمیات

 "ايس" نامزاس یاهاتدوک نينوخ و ینالوط
 هدحتم تالایا تیامح تحت یاهروتاتکید و
 هب" دیاب اکیرمآ تلود ،هقطنم رد اکیرمآ
 زا لکشتم یفالتئا رد هک یروشک هباثم
 ریاس و یبونج یاکیرمآ یاهروشک
 ،دنکيم تکراشم کيتارکومد یاهروشک

 نیا رد هک تسا حضاو ."... دوش هتخانش
 تسا هدش ناهنپ یتيعقاو نامه  هيصوت
 یاه تسايس اب طابترا رد ناهج مدرم هک
 یاهروشک رگید و قارع اب هطبار رد اکیرمآ
 مه الئوزنو رد ینعی دندوب دهاش هقطنم
 عفانم رگید و تفن" زمر مسا "یسارکومد"
   .دشاب یم "اه تسيلایرپما

 

  
 هلاقمرس رد زين"تسپ نتگنشاو" رد
 هک ینامز ات" :هک هدش هتفگ یهباشم
 رارق رطخ ضرعم رد اه ییاکیرمآ یگدنز
 هتشادن دوجو یرگید هار چيه و هتفرگن
 دهاوخ هناقمحا یماظن هلخادم ،دشاب
 زا پمارت تلود یچيپرس رگا یتح ".دوب
 ترافس نتسب یارب الئوزنو تلود روتسد
 نیا ، میريگب رظن رد ار ساکاراک رد اکیرمآ

 ییاعدا نينچ یارب یا هناهب اقيقد دوخ
 ضرعم رد اه ییاکیرمآ یگدنز" هک تسا

 ود هک تسا رکذت هب مزال ."دشاب یم رطخ
 هدحتم تالایا نيشيپ هنایارگلاغشا هلمح
 رد اماناپ رد ینعی نيتال یاکیرمآ رد اکیرمآ
۸۹۱ ربتکا رد ادانارگ و ۹۸۹۱ ربماسد  هب ،۳
 تروص ییاکیرمآ تاماقم زا تظافح هناهب
  .تفرگ
 هجيتن روبزم هلاقمرس رد تسپ نتگنشاو
 میژر رييغت یارب هار اهنت هک دنک یم یريگ
 زا شترا یاهزابرس" هک تسا نیا
 ناوخ" زا و هدرک یچيپرس دوخ ناهدنامرف
 ،عقاو هب ."دننک ینابيتشپ "ودیاوگ
 رد اکیرمآ یاتدوک هشقن زا تسپ نتگنشاو
 .دنک یم عافد الئوزنو

 

  
 
 مدرم یاه هدوت و رگراک هقبط زورما
 ینارحب طیارش اب الئوزنو تسديهت
 یطیارش نينچ .دنتسه وربور یکانتشهد
 ورودام تلود یگتسباو لوصحم الئوزنو رد
 یناهج نارحب ،یتسيلایرپما متسيس هب

 هب یئاه میرحت لامعا و یراد هیامرس
 یط رد .دشاب یم نتگنشاو طسوت الئوزنو

 زا عافد رد ورودام تلود هتشذگ یاهلاس
 تخادرپ تهج ،یتسيلایرپما یاه هیامرس

 هب هتسباو راد هیامرس هقبط یاه یهدب
 ،اه تسيلایرپما هب  مکاح مسيلایرپما

 تضایر یاه تسايس نیرت نيگنس
 نیا ناشکتمحز و نارگراک هب یداصتقا
.تسا هدرک ليمحت روشک

 

  
 
 هب الئوزنو رد ییاکیرمآ یاتدوک هب مادقا
 یا هزوح چيه رد هک دهد یم ناشن حوضو
 اب ،اکیرمآ هدحتم تالایا یسايس هاگتسد زا

 یاکیرمآ رد اکیرمآ تلود یرگ زواجت و گنج
 مدرم لالقتسا قح نتفرگ هدیدان و نيتال
 یمن تروص یتفلاخم رگید یاهروشک
 یتسيلایرپما یتاغيلبت یاه هناسر .دريگ
 تامادقا هيجوت هب هک دنداد ناشن مه
 زا یتح و هتخادرپ اکیرمآ تلود هناراکزواجت

 هب عوجر هک تسا نیا تيعقاو
 یتاغيلبت تسژ کی ،تينما یاروش

 و هيسور تينما یاروش رد ،تسا
 داضت رد ود ره هک دنراد روضح ،نيچ
 یسايس و یداصتقا عفانم اکیرمآ اب
 رد اهنآ .دنراد الئوزنو رد یا هدرتسگ

 هنارگتراغ عفانم نيمات مدع تروص
 یاکیرمآ زا شخب نیا رد شیوخ
 یا همانعطق هنوگ ره اعطق ،نيتال
 تينما یاروش رد نآ بیوصت هک

 تالایا یاتدوک هب دحتم للم نامزاس
 وتو ار دوش رجنم اکیرمآ هدحتم
 زا فده ،هجيتن رد .درک دنهاوخ
 شیامن ،تينما یاروش هب عوجر
 للم نامزاس زا تیامح تساوخرد
 هار ندرک راومه روظنم هب دحتم
 هدحتم تالایا هفرط کی هلخادم یارب
 .دشاب یم الئوزنو رد اکیرمآ
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61 هحفص       
 

  

 ی هدنهد تاجن" هباثم هب تامادقا نآ
 هب .دندومن شیاتس "الئوزنو رد یسارکمد
 تیرتسا لاو رد یا هلاقمرس ،لاثم ناونع
 سکع ار ودیاوگ ییاکیرمآ مادقا لانروژ
 "یسارکومد" حالصا یارب تلم لک لمعلا

 لامتحا هب هک یلاح رد همانزور نیا .دناوخ
 هدرک هراشا هدحتم تالایا ميقتسم هلخادم
 هسوسو مدآ" :هک دسیون یم تسا
 کمک یارب دیاب اکیرمآ دنک رکف هک دوشيم
 لثم ،دتسرفب یماظن یورين ،شروش هب
 اما" هک دهديم همادا و "۹۸۹۱ رد اماناپ
 هب ار دوخ یدازآ دوخ دیاب الئوزنو مدرم
 ار راک نیا ناشدوخ اهنآ رگا و ،دنروايب تسد
 یم ار ناشدوخ یدازآ ردق رتشيب ،دننکب
 تیرتسا لاو قطنم نیا اقطنم ."دنناد
 رگا هک دسريم یريگ هجيتن نیا هب لانروژ
 وسمه "ار دوخ یدازآ" دنناوتن و دنزابب مدرم
 فیرعت ساسا رب و اه تسيلایرپما عفانم اب
 املسم ،دنروايب تسد هب "یدازآ" زا اهنآ
 ناونع هب یماظن لاغشا هب اه تسيلایرپما
 لسوتم شیوخ عفانم ظفح یاه هار زا یکی
 اهراب اکیرمآ تلود هک روطنامه .دنوشيم
 ."تسا زيم یور اه هنیزگ مامت" هدرک مالعا
 تارکومد بزح هک تسا رکذ لباق مه نیا
 تلاخد" یاعدا ساسا رب هک اکیرمآ
 یتاغيلبت ۀزرابم ،۶۱۰۲ تاباختنا رد "هيسور

 هار هب پمارت تلود هيلع ار یتدم ینالوط
 یارب ديفس خاک تکرح زا ،تخادنا

 تیامح الئوزنو روهمج سيیر ینوگنرس
.تسا هدرک

 

  
 
 رد هک هچ نآ زا یداش و تیاضر نیرتگرزب

 لاو بيصن ،درذگ یم الئوزنو رد رضاح لاح
 ،رتیور هتفگ هب .تسا هدش تیرتسا
 و ناراذگ هیامرس" هب الئوزنو یاهدادیور
 "تسا هداد ردان سناش کی نارگ هلماعم
 روشک نیا هضرق قاروا شورف و دیرخ زا ات

 یارب .دننزب بيج هب یموجن یاهدوس
 ندیرب و یتسيلایرپما دوس قوفام بسک
 تحت یاه هدوت و رگراک هقبط یولگ زا نان

 زا یرايسب ،الئوزنو هنسرگ و متس
 تلود رثوم و دیدش تامادقا هب نيعجترم
 و گنج و یماظن لاغشا هلمج زا اکیرمآ

 .دنا هتسب ديما روشک نیا رد یزیرنوخ
:رتیور کنيل(

 

  
 -su/elcitra/moc.sretuer.www//:sptth
-saleuzenev/stekram-sdnob-aleuzenev
-rof-ytinutroppo-slleps-sisirc-lacitilop

WI1IP1NCKSUdi-srotsevni-dnob(

 

  
 یارب یسرد ،درذگيم الئوزنو رد زورما هچنآ

 یاه هدوت رگید و ناشکتمحز و رگراک هقبط
 ام مدرم هک ارچ ،تسه زين ناریا هدیدمتس

 رد ،الئوزنو ناشکتمحز نوچمه زين
 اب "یدازآ ،راک ،نان" یارب ناشتازرابم
 و مسيلایرپما ینعی کرتشم نمشد
 یم هجاوم دوخ روشک رد هتسباو یزاوژروب

 دنهد یم ناشن الئوزنو یاهدادیور .دنشاب
 هک یکانتشحو نارحب زا جورخ هار اهنت هک
 رد هتسباو یزاوژروب و اهتسيلایرپما طسوت
 و الئوزنو لثم یا هطلس تحت یاهروشک
 بالقنا کی ،هدش داجیا هريغ ... و ناریا
 .تسا رگراک هقبط یربهر هب یعامتجا
 رطخ ندرک یثنخ یارب هار اهنت
 جيسب ،اه تسيلایرپما یماظن هلخادم
 کی نایرج رد مدرم یاه هدوت یبالقنا

 نيمأت هار نیا زا و هناحلسم هزرابم
 جيسب .دشاب یم رگراک هقبط یربهر
 ۀقبط زا لقتسم و یبالقنا هناحلسم
 هقبط هب اهنآ گنراگنر نابابرا و مکاح
 دهاوخ ار یئاناوت نیا روشک نیا رگراک
 هیامرس عفانم عطق تهج رد هک داد
 یرارقرب و یجراخ و یلخاد ناراد
 رب یبالقنا و هاگآ رگراك هقبط لرتنک

 روشک یاهتورث رگید و یتفن عیانص
 اهنت  .دراد رب یرثؤم ًالماک یاه مدق
 یلصا هشیر هک یعامتجا بالقنا کی
 متس تحت یاه هدوت تکالف و رقف
 مامت رد یتسيلایرپما هطلس ینعی
 اتیاهن دشاب هتفرگ فده ار نآ لاکشا
 کيتارکمد و یساسا لح هب رداق
 .تشگ دهاوخ الئوزنو رد یراج نارحب

 

  
میرم

 

  
۹۱۰۲ هیوناژ

 

  

 !    رادشه

 

  
 !ناریا قلخ ییادف یاهکیرچ نارادتسود ، زیزع نارای و اقفر

 

  
 تاليکشت اب یا هطبار  چيه هک دنا هدش یزادنا هار ام نامزاس مان تحت ییاه لاناک ، )...و مارگاتسنیا ،مارگلت( یزاجم یاضف رد اريخا
 "نيتسار ناهاوخ یدازآ" زا "ناریا قلخ  یادف یاهکیرچ" ناونع هب دوخ یفرعم اب اهلاناک نیا زا یکی ناگدننادرگ  !دنرادن و هتشادن ام
 اه هورگ نیا یارب "یريگ وضع هب مادقا" تهج دوخ دصق  و هدش "ناریا یاهرهش مامت لخاد رد یکیرچ یاه هورگ ليکشت" راتساوخ
 ار ریز حيضوت ،دنا هدش ام یاقفر زا دروم نیا رد هک یتالاوئس یخرب هب خساپ  رد  .تسا هدومن مالعا ار یزاجم یاه هکبش قیرط زا

 :ميناد یم یرورض

 

  
 و اهنت  مارگاتسنیا  و مارگلت یاه هکبش رد ام نامزاس ، میدوب هدناسر یمومع راکفا و زرابم یاهورين عالطا هب مه البق هک روطنامه
 لکش ام نامزاس مان تحت یگ هزات  هب هک یئاه لاناک زا کی چيه ، هجيتن رد  .دنک یم تيلاعف "راگدنام یاه رذب" ناونع تحت ، اهنت
 یزاجم لاناک کی ندرک زاب هب زاين تروص رد ام نامزاس  مه هدنیآ رد  !دنرادن و هتشادن ام تاليکشت اب یا هطبار چيه ، دنا هتفرگ
 هب ناریا قلخ یئادف یاهکیرچ هدش هتخانش یاه سردآ و تایرشن قیرط زا  انلع ار رما نیا ، دوخ یمومع طباور رتفد قیرط زا ،دیدج
  .دناسر دهاوخ دوخ نارادتسود عالطا

 

  
 تيمکاح طیارش رد  هزرابم یلصا هار  هک لصا نیا رب رواب اب ام هک ميهد رادشه یبالقنا و زرابم ناناوج هب ميناد یم یرورض نينچمه
 یسايس یاه لکشت داجیا اب ، ناریا هعماج رب یمالسا یروهمج روتاتکید میژر

 

 نينچ هک میراد ديکأت ، دوش یم هدرب  شيپ یماظن  -
 لرتنک هک یزاجم یاه هکبش قیرط زا "یريگوضع"   هب یداقتعا چيه ام اذل  .دنشاب ینيمزریز و یفخم دیاب امازلا یئاه لکشت
 "یريگوضع" تهج رد شالت هنوگ ره هک تسا دقتعم ام نامزاس  .میرادن  و هتشادن ، دشاب یم ینيب شيپ لباق یرما اهنآ رب نمشد
 یتاليکشت نانچ رد یسايس سيلپ هنخر و ذوفن رطخ اب هراومه ، دشابن مه سيلپ فرط زا رگا  یتح ، یتنرتنیا یاه هکبش قیرط زا
 .دش دهاوخ وربور

 

  
 داجیا زا هنارايشه هک مينک یم تساوخرد ًاديکا ناریا قلخ ییادف یاهکیرچ نارادتسود و ناراداوه زا ام ، نیاربانب
 یرود ، دنهد یم ییاهدومنهر نينچ و هدرک هدافتسا ءوس "قلخ یئادف یاهکیرچ" مان زا هک یئاه لاناک اب طابترا 
 .دننک هدافتسا ریز سامت یاه سردآ زا افرص ، ام اب سامت تهج و هتسج 

 

  
 و نداتفا ماد هب زا دوخ  مهس هب ، شبنج حطس رد "رادشه" نیا رت عيسو شخپ اب هک ميهاوخ یم زرابم یاهورين مامت زا نينچمه ام

 .دنروايب لمع هب یريگولج روشک لخاد یبالقنا و زرابم ناناوج یلامتحا ندش راکش

 

  
moc.liamtoh@gfpi     :ليمیا

 

  
XOB MB 1505  :یتسپ قودنص NODNOL , - DNALGNE ,XX3 N1CW 

4400   :)ريگ ماغيپ( نفلت - 5028598447  

 

  
moc.inahghedfarhsa.www و moc.lakhais.www  :نامزاس یاه تیاس

 

  
 ragednaMeyahrzaB  راگدنام یاه رذب  :مارگلت

 ragednaMeyahrzaB راگدنام یاه رذب  :مارگاتسنیا

 

  

ناريا قلخ ييادف ياهكيرچ يمومع طباور

 

  

 41/2/9102 :خيرات
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71 هحفص       
 

  

 زا هتشون نیا رسارس رد هک نیا هب هجوت اب
 تبحص یبالقنا تيعقوم و بالقنا نارود

 نينل هب هعجارم اب تسا مزال اجنیا رد ، دش
 .دوش تبحص صخشم روط هب دروم نیا رد

 

  
 ،"مود لانويسانرتنا طوقس" باتک رد نينل

 تيعقوم تخانش یارب ار هدمع تمالع هس
 )۱ :دنک یم رکذ هعماج کی رد یبالقنا

 دنشاب هتشادن ناکما اورنامرف تاقبط
 هتفاين رييغت لکش هب ار دوخ یئاورنامرف
 تاقبط" نيب هک ماگنه نآ ینعی ؛دننک ظفح
 هب نارحب نیا و هدش داجیا نارحب "تسدارف

 یم بجوم هک هدیدرگ یهتنم یفاکش
 تيمکاح هيلع تسد ورف تاقبط دوش

 یارب .دننزب شروش هب تسد اه یئالاب
 هک تس یفاکان نیا الومعم ،بالقنا عوقو
 هويش هب "دنهاوخن تسدورف تاقبط"

 مه اه ییالاب هکلب ،دننک یگدنز قباس
 قباس لکش هب ار دوخ تيمکاح دنناوتن دیاب
 یداع دح زا شيب دیدشت )۲ .دنهدب همادا
 تحت تاقبط تابلاطم و یتخبدب و رقف

 للع ی هجيتن رد هک یماگنه )۳ .متس
 تيلاعف رد یا هظحالم لباق دشر ،قوف
 هدوت ؛هدمآ دیدپ اه هدوت یتازرابم یاه
 و هوکش نودب "شمارآ" طیارش رد هک ییاه
 رارق تراغ دروم ات دنهد یم هزاجا تیاکش
 ینافوط و هتفشآ طیارش رد یلو ،دنريگ

 

-  
 زا یشان لاوحا و عاضوا ی هطساو هب مه
 دوخ درکلمع ی هجيتن رد مه و نارحب
 "مکاح تاقبط"

 

 یخیرات تکرح تمس هب  -
 ديکأت( ".دنوش یم هديشک دوخ لقتسم و
 ار اهنیا .)تسا روطس نیا هدنسیون زا اه
 اهنت هن" هک دمان یم "ینيع تارييغت" نينل
 زا هکلب ، هناگادج بازحا و اههورگ رايتخا زا
 یم لقتسم مه هناگادج تاقبط رايتخا
".دنشاب

 

  

 

  
 تايبرجت هک نیا هب هجوت اب قوف یدنبعمج
 نآ رگ تابثا و دیؤم فلتخم یاه بالقنا
 عماوج هب طوبرم ینوناق هباثم هب دنا هدوب

 اب لاح ساسا نیا رب  .دشاب یم یتاقبط
 و ناریا هعماج رب مکاح طیارش هب یهاگن

 هب رجنم دوخ نیوکت رد هک یطیارش

 ٦۹ هامید یا هدوت یاه مايق و تارهاظت
 دوجو حضاو روط هب زورما ميناوت یم ،دیدرگ
 صيخشت دوخ هعماج رد ار یبالقنا تيعقوم
 مايق یاه سرد" رد نم .ميسانشب و هداد
 اب نينچمه و "مشش تشاددای رد هامید
 اب "متفه تشاددای" رد یئاه هنومن هئارا
 رد یتاقبط یاهداضت هک نیا هب هراشا

 هچ ره تدش ناریا هطلس تحت هعماج
 هب رجنم زورما رما نیا و هدومن اديپ یرتشيب

 هعماج رد یدیدجً الماک طیارش یريگ لکش
 ليصفت هب ار تيعقاو نیا ،تسا هتشگ

 اهنآ رصتخم روط هب اجنیا رد و ما هداد حرش
 .منک یم یروآدای ار

 

  

 

  
۱

 

 ندش راکشآ هامید مايق هناتسآ رد  -
 نسح یاه تسايس یگتسکشرو
 میژر روهمج سيئر ناونع هب یناحور
 ،یمالسا یروهمج مسلایرپما هب هتسباو
 نورد یاهداضت دشر ثعاب فرط کی زا
 دیدشت بجوم رگید فرط زا و تشگ میژر
 و ربص هساک و دش اه هدوت یتیاضران
 .دومن زیررس ار اهنآ لمحت

 

  

 

  
 یمالسا یروهمج میژر هک یطیارش رد
 یارجا فرص ار تکلمم هجدوب هدمع

 اهتسيلایرپما هنابلط گنج یاه تسايس
 هقطنم رد )اکیرمآ مسيلایرپما ساسا رد(
 و یسايس یاهراشف رانک رد و هدومن
 یداصتقا راشف ،اسرف تقاط یعامتجا

 ،دومن یم ليمحت مدرم رب رين ار یدیدش
 دوبهب رب ینبم یدایز یاه هدعو یناحور

 هژورپ وترپ رد هعماج رد یداصتقا طیارش
 هک داد یم هدعو هلمج زا .داد یم "ماجرب"
 داجیا و یکناب متسيس رد ندش دراو اب
 ،رتشيب یاه یراذگ هیامرس یارب هنيمز
 یگرزب سايقم رد و هدومن یئاز لاغتشا
 رد  .درب دهاوخ نيب زا هعماج رد ار یراکيب

 هک یرالد اهنويليم هک ميناد یم هک یلاح
 یروهمج رايتخا رد یا هتسه قفاوت رثا رب
 دربشيپ فرص ،دوب هدش هداد رارق یمالسا

 تشگ یتسيلایرپما یگنج یاه تسايس
 زا یدرد چيه هک دش هنیزه یئاهاج رد و

 ار مدرم رامشيب یاه درد
 ره رد  .درک یمن فرطرب

 ماجرب تسکش ،لاح
 ار میژر یاه هليح نیرخآ
 زا اه هدوت نتشاد زاب یارب
 زا .دومن یثنخ ،هزرابم
 طیارش رد رگید فرط
 یتیاضران یريگ تدش

 تازرابم دشر و اه هدوت
 صوصخ هب و نانآ
 رتعيسو هچ ره شرتسگ
 نارگراک تازرابم رتدیدش و
 ،ناریا رسارس رد
 زور میژر ینورد یاهداضت
 یم یرتشيب تدش زور هب
 بجوم رما نیا و تفای
 زا ییاه هشوگ یاشفا
 یاهیدزد و داسف
 ات تشگ یم نايتموکح
 هب زور ره هک یئاج

 یدیدج یرگاشفا یلکش
 داسف و اه یدزد زا

 هاگتسد نورد جالعال
 یاه هدوت و هدش شخپ هعماج رد تيمکاح
 یم رارق نآ نایرج رد هنسرگ و مورحم
 یاه یدزد هب ناوت یم هلمج زا  .دنتفرگ
 هدوت رواب هب هک( یناجنز کباب یرالد درايليم
 هب میژر یالاب تاماقم یو رس تشپ رد اه
 یاه یدزد ،)دنراد رارق هدمع نادزد ناونع
 یدزد ای و )فابيلاق( نارهت رادرهش نالک
 اه هدوت یگدنز اب ميقتسم طابترا هک یئاه
 قودنص لوپ نديشک الاب هلمج زا تشاد
 مدرم یاه هدرپس ندیدزد و ناگتسشنزاب
 رامثتسا زا یصاع نامدرم ینعی متس تحت
 یتموکح هاگتسد داديب و ملظ عاونا و
 مدع و یلام تاسسؤم زا یخرب طسوت
 تایاکش هب یئوگخساپ رد تموکح یناناوت
 ندش ءاشفا اب نينچمه  .درک هراشا مدرم
 رد دوجوم جالعال یاهداسف رتشيب هچ ره
 ندش المرب نآ زا هنومن کی هک میژر نورد
 قداص( هيئاضق هوق سيئر رتخد یسوساج
 یسوساج یاه سیورس یارب )یناجیرال
 هب رتشيب هچ ره اه هدوت ، دوب سيلگنا
 زا و یمالسا یروهمج میژر یگتسکشرو
 رد نارحب و همکاح هاگتسد یگتخيسگ مه
 یاه هدوت فوقو  .دندرب یم یپ نآ نورد
 رد فاکش و نارحب دوجو هب زرابم و هدیدجنر
 تازرابم رتشيب هچ ره دشر ،تيمکاح نورد
 هنومن نیرخآ زا  .تشاد دوخ یپ رد ار مدرم
 یاه مايق زا لبق تازرابم نآ هتسجرب یاه
 ناگتخاب لام و ناگتسشنزاب تازرابم هامید
 تاسسؤم ار ناشیاه هدرپس هک یناسک(
 ار دوخ ريثأت هک دوب )دندوب هديشک الاب یلام
 اج هب زين اه هدوت رگید تازرابم دشر رد
 یبالقنا شزيخ زا لبق اهتدم  .تشاذگ
 ، ناگتخاب لام و ناگتسشنزاب هامید
 هب مادم روط هب ار رهش نیدنچ یاهنابايخ
 هدرک لیدبت میژر اب یسايس هزرابم هنحص
 هباثم هب یمالسا یروهمج میژر اما .دندوب
 )نآ یتسيسکرام موهفم رد( "تلود" کی
 نورد یگديسوپ و نارحب ليلد هب تسرد
 رد مدرم قح رب تابلاطم هب دوبن رداق دوخ
 یدودح ات و لوقعم دح رد هنيمز نیا
 .دنک یگديسر هدش هتفریذپ

 

  

يناقهد فرشا                                
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 و راد میژر نیا هک تسا راکشآ ناگمه رب

 ندرک شوماخ یارب نیا زا شيپ هجنکش
 ،اهنآ سفن ندیرب و مدرم هنابلط قح دایرف
 نتخادنا هار هب و یتیانج چيه هب باکترا زا

 اب اما  .تشادن یئابا ینوخ مامح چيه
 مدرم هک دش یم هدید بجعت لامک

 یلو دنیآ یم نابايخ هب زور ره هدیدمتس
 تازرابم ندرک شوماخ یارب ینامز هک میژر
 یتح مامت تواسق و یمحر یب اب اه هدوت
 اهنآ راتشک یارب مه یج .یپ .رآ حالس زا
 ناش هنابلط قح یادص ندرک شوماخ و
 زا یکی فارتعا هب( دوب هدرک هدافتسا
 یناج و فيثک ترازو ناراکردنا تسد
 شزيخ نایرج رد ،نایراجح ديعس ،تاعالطا
 روتسد هب۲۷۳۱ لاس دادرم رد نیوزق مدرم
 روط هب میژر حلسم یاهورين ،نايتموکح
 هدننک رهاظت یاه هدوت نايم هب هنايشحو
 هتسد لتق هب و هدرک کيلش یج .یپ .رآ

 هب رگید لاح ،).دنتخادرپ مدرم یعمج
 یاه هدوت  .دنک یمن راتفر قباس قايس
 ومالسا" نوچ یئاهراعش نابايخ رد زرابم
 و دنداد یم "دیدرک هلذ ومدرم ،دیدرک هلپ

 تلود هيلع ًامقتسم هامید هناتسآ رد یتح
 یناحور گرم راتساوخ و هداد راعش مکاح

 و دوخ ، لاح ، مکاح ناراکتیانج یلو دندش
 نارحب نانچ رد ار ناش هديسوپ ماظن
 نارحب نانچ اب و دندید یم راتفرگ یگرزب

 حيجرت هک دندوب ورب ور هعماج رد یمومع
 ،عاضوا رب ندمآ قئاف یارب دنداد یم

 اب اهنآ .دنريگب شيپ رد یرگید تسايس
 ندوب یراجفنا هب فوقو اب و عاضوا شجنس
 شرتسگ زا یريگولج تهج ،طیارش
 شزيخ زا ساره رد و ناگدیدمتس تازرابم
 رب دندوب هدش روبجم یا هدوت زيمآ رهق یاه
 ناگدننک رهاظت اب طايتحا اب قباس فالخ
 .رآ زا هدافتسا رکف اهنت هن و دننک دروخرب
 هکلب دنهدن هار دوخ هّليخُم هب ار یج .یپ
 زا هک دنهدب روتسد دوخ حلسم یاهورين هب
 دح رد مدرم اب هلباقم یارب مرگ هحلسا
 رگید ینايب رد  .دننکن هدافتسا ناکما
 رد )راد هیامرس هقبط( "اورنامرف تاقبط"
 نآ رد ار ناشحالص ،دیدج لاوحا و عاضوا
 یلگنا هطلس موادت یارب هک دندید یم
 هدش هک مه تقوم هرود کی یارب ،دوخ

 روط و هداد رييغت ار ناش نيشيپ تسايس
.دننک لمع یرگید

 

  

 

  
 روهمج سيئر ،داژن یدمحا ندمآ هنحص هب

 یپ رد یمالسا یروهمج میژر قباس
 و راد اب شا هتسد و راد و وا داضت دیدشت
 رادومن ، تيمکاح رد رگید یا هتسد
 نايم رد نارحب دشر زا یرگید هتسجرب
 اب داضت رد داژن یدمحا .دوب اه یئالاب
 هک تلود یئاضق هاگتسد رد دوخ یابقر
 ار یو هتسد و راد زا یدارفا یريگتسد دصق
 فراعتم ريغ و صاخ یتاکرح هب دنتشاد
 هنارگاشفا یاهوئدیو شخپ هک دز تسد
 و اه یناجیرال نادناخ و هيئاضق هوق هيلع
 و "ميظعلادبع هاش" رد نتسشن تسب

 نیا اب یو  .دشاب یم اهنآ هلمج زا هريغ
 هيلع ًاحیولت هاگ هک ینانخس داریا و لامعا

 هب ار دوخ درک یعس دوب مه یا هنماخ
 تيعقاو نیا  .دناسانشب نويسیزوپا ناونع

 دوب اه یئالاب نايم رد نارحب رادومن دوخ هک
 تيمکاح هک تخاس راکشآ دوخ هبون هب
 زا و یگتسکشرو راچد دح هچ ات دوجوم
 تيمکاح رگا  .تسا ینورد یگتخيسگ مه
 دوخ نورد رد دیدش ینارحب راچد دوجوم
 یاج ،تشاد دوجو نيشيپ طیارش و دوبن
 ینعی ،هيقف یلو هک دوبن یدیدرت نیرتمک
 یروتاتکید مره سأر ناونع هب یا هنماخ
  .تفرگ یم ار یتاکرح نينچ یولج ،دوجوم
 هراشا کی اهنت نيشيپ طیارش رد ،عقاو هب

 طاسب تیروف هب ات دوب یفاک یا هنماخ
 و هدش هتخیر مه رد داژن یدمحا ضارتعا

 تيمکاح نونکا اما  .ددرگ ريگتسد یو دوخ
 رد یرگید تسايس تسیاب یم دوجوم
 .دريگ شيپ

 

  

 

  
 رد دوجوم فاکش هدهاشم هک دوبن یکش
 قيمع داسف ندش راکشآ و تيمکاح نورد
 هب اه هدوت یارب هک یتلود هاگتسد رد
 یروهمج میژر یگديسوپ و فعض ینعم
 مشخ زا راشرس یاه هدوت هب دوب یمالسا
 ناکما و تردق مکاح میژر هب تبسن ترفن و
 طیارش زا دوخ یتیاضران هک داد یم
 یرتشيب هچ ره تينلع اب ار مکاح هناملاظ
 دوجو هب هعماج رد یراجفنا و هداد زورب
 مشخ راجفنا زا لبق هاتوک هلصاف رد  .دنروآ
 ناتسا رد هلزلز عوقو ،هامید رد اه هدوت
 ناریا رسارس رد مدرم جيسب و هاشنامرک
 روط هب ناگدز هلزلز هب یناسر کمک یارب
 یقاب یدیدرت هنوگچيه یاج ،لقتسم
 ناریا متس تحت یاه هدوت هک تشاذگن

 یروهمج میژر هب یدامتعا هنوگچيه
 یبالقنا هيحور نتفر الاب  .دنرادن یمالسا
 یتازرابم یگتسبمه یاقترا و اه هدوت رد
 دوجو اب دوخ کرتشم نمشد لباقم رد نانآ
 دنک یم زورب هعماج رد یبالقنا طیارش کی
 رد ار تيعقاو نیا ام متس تحت یاه هدوت و
 یگنوگچ  رد و اه تبحص رد نامز نيمه
 ناگمه رب نوگانوگ لئاسم اب دوخ دروخرب

 هک دوب بيترت نیا هب  .دندومن یم نايع
 هنحص هب دورو زا زورید ات هک یئاه هدوت
 ، دندوب هدش هتشاد زاب یسايس هزرابم
 هزرابم هنحص هب راکشآ روط هب و ًالقتسم

 یاه تکاف نیا  .دندش دراو یسايس
 هناشن نيلوا دوجو دیؤم یگمه ینيع
 ناریا رد یبالقنا تيعقوم یارب هدش ناونع
.دنشاب یم

 

  

 

  
 هعماج لک هک یا یمومع نارحب تدش

 زا سپ ناگمه یارب دوب هتفرگرب رد ار ناریا
 رد یا هدوت زيمآ رهق یاه مايق و تارهاظت
 هامید

 

 راکشآ ًالماک تروص هب دوخ هک  -
 زا توافتم ًالماک یتفيک اب ینیون طیارش
 دروآ دوجو هب هعماج رد لبق

 

  .دش مولعم  -
 هک یطیارش رد "اورنامرف تاقبط" رگید الاح
 ینوگنرس ناهاوخ ینويليم حطس رد مدرم
 و گنچ اب تسیاب یم ،دندوب ناشماظن
  .دننک تظفاحم ناشتيمکاح زا نادند
 ولو ،ناریا قطانم رسارس ندرک هزیراتيليم
 رد دوخ حلسم و یتينما نارودزم ندرک
 هب نداد ريگ و اج همه رد و نابايخ و هچوک
 و رباعم رد دس داجیا اب هلمج زا و مدرم
 لامعا اب ناناوج یتسد یاه نفلت نتفرگ
 هلمج زا ،اهنآ شيتفت و کچ تهج روز

 زا یريگولج تهج اهنآ هک دنتسه یلامعا
 یم ماجنا مدرم یتازرابم یاه تکرح
 یماظن تموکح عقاو هب وحن نیا هب و دنهد
 همه  .دنا هدرک داجیا هعماج رد ار یناهنپ
 طیارش رد میژر هتفای رييغت تسايس زا اهنیا
 هب هک دنک یم تیاکح ناریا ینونک یبالقنا
 تيعقوم" یاه رادومن زا یکی دوخ هبون
 یم شیامن هب ار هعماج رد "یبالقنا
.دنراذگ

 

  

 

  
 تسا نآ زا یکاح سکرام ماکحا زا یکی
 دض کی ،دوخ یورشيپ نمض بالقنا" هک
 دوجو هب یمکحم و هدرشف مه هب بالقنا
 رد زورما ار هتفگ نیا تحص ام  ."دروآ یم
 نايتموکح شالت اب هطبار

 

 ار دوخ مان هچ  -
 و ارگلوصا هچ و دنشاب هتشاذگ بلط حالصا

 هريغ

 

 یاهورين رتشيب هچ ره تیوقت تهج  -
 یاه هدوت اب هلباقم یارب بالقنا دض حلسم
 زا هتفگ نیا لقن اب نينل .میدهاش یبالقنا
 رطاخ "وکسم مايق یاهسرد" رد سکرام
 مد دیاب لاح" سپ هک دنک یم ناشن

."درک رتزيت ار ريشمش

 

  

 

  
 یارب هک یا هدمع تمالع نيمود  –۲
 هعماج کی رد یبالقنا تيعقوم صيخشت
 دح زا شيب دیدشت زا ترابع هدش رکذ
 تاقبط تابلاطم و یتخبدب و رقف یداع
 دسر یم رظن هب  .دشاب یم متس تحت
  .دشابن یدایز حيضوت هب زاين دروم نیا رد هک
 هدیدپ نتفرگ تعسو رب تسا یفاک اهنت
 یگنسرگ عفر و اذغ نيمأت یارب یدرگ هلابز
 هراشا راک ناکدوک دادعت دیدش شیازفا و

 ماسقا و عاونا هب دشابن مزال رگید و دوش
 و نيملعم ،نارگراک هک یئاه یتخبدب
 اتسور و رهش ناشکتمحز فلتخم راشقا
 دنهجاوم اهنآ اب رگید تقو ره زا شيب زورما
  .میزادرپب ،دنراد هک یا هدرتسگ تابلاطم و
 هب دراک هک دنروآ یم رب دایرف اه هدوت یتقو
 لمحت تقاط رگید و هديسر ناشناوختسا
 دنرضاح و دنرادن ار ینونک هناملاظ عضو
 و تسد تکالف و رقف اب رگید یلو دنريمب
 رامثتسا و متس راب ریز و هدرکن مرن هجنپ
 یريگ تدش زا تقيقح رد ، دننکن یگدنز
 ربخ هعماج رد یتخبدب و رقف دح زا شيب
 .دنهد یم

 

  

 

  
۳ 

 

 یا هدوت زيمآ رهق یاه مايق و تارهاظت  -
 دورو هلزنم هب اتسور و رهش ۰٤۱ دودح رد
 هزرابم هنحص هب مدرم یاه هدوت یناهگان

 تمس هب" اهنآ ندش هديشک و یسايس
 یتکرح .دوب "دوخ لقتسم و یخیرات تکرح
 ام یاه هدوت تازرابم رد یفطع هطقن  هک
 نیا هنيمز هک تسناد دیاب  .دروآ دوجو هب

 تازرابم دشر اب لبق لاس کی زا تکرح
  .دوب هدش هيهت ناریا رسارس رد اه هدوت
 و تاباصتعا ريخا لاس کی رد صوصخ هب
 ءاقترا یئالاب رايسب دح رد یرگراک تاعمجت
 شرتسگ و دشر ناریا رسارس رد و هتفای
 ققحت رطاخ هب هچ رگا نارگراک  .تفای یم
 باصتعا هب تسد ناشیداصتقا یاهتساوخ
 میژر تلاخد اب اهنآ تازرابم یلو دندز یم
 هب دعب و یسايس هزرابم هب دوز یليخ
 هب  .دش یم هديشک میژر اب زيمآرهق هزرابم
 و نارگراک تازرابم لماکت و دشر یلک روط
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91 هحفص       
 

  

 مايق هناتسآ رد هک مدرم یاه هدوت رگید
 هب تشاد نایرج ناریا رسارس رد هامید
 .ديسر هامید رد یفطع هطقن

 

  

 

  
 لقتسم روط هب یماع دارفا هنالاعف تکرش
 نينل لوق هب ،یسايس یگدنز رد یلمع و
 .دشاب یم بالقنا هرود یاه هناشن زا یکی
 ناشن هامید تازرابم رد مه تيعقاو نیا
 یا هدوت یاه مايق هک نآ زا سپ .دش هداد
 رد ار اه مايق نآ موادت ام داتفا جوا زا هامید
 رد هک میژر اب یماع یاه هدوت داح تازرابم
 نيب یلخاد گنج کی تروص هب یدایز دراوم

 یم هولج مکاح رگمتس میژر و ناگدیدمتس
 یگدنز رد بيترت نیا هب .میدهاش دنک

 لوحت ناریا متس تحت یاه هدوت یسايس
 .تسا هدمآ دوجو هب یفيک

 

  

 

  
 باسح یاه شور اب میژر رضاح لاح رد

 دشر زا عنام دشوک یم هنارگبوکرس هدش
 یاه هناسر و ددرگ اه هدوت تازرابم
 نیا اب تفلاخم رهاظ هک مه یتسيلایرپما
 فلتخم قرط هب دنا هتفرگ دوخ هب ار میژر

 و مدرم تازرابم ريسم فارحنا رد یعس
 ار تازرابم نآ دشر لباقم رد یزادنا گنس
 زا شبنج رگید فرط زا  .دننک یم لابند
 و تسا جنر رد یبالقنا یربهر کی دوجو
 لاد هک یسوسحم و هتسجرب تکرح چيه
 هعماج ورشيپ و هاگآ یاهورين لاعف روضح رب
 هعومجم  .دروخ یمن مشچ هب دشاب

 هک رما نیا رد کش یب ليبق نیا زا یلماوع
 رهاظ هچراپکی تروص هب اه هدوت شبنج
 ءافیا شقن ، دشاب یم هدنکارپ و هدشن
 و یبالقنا هزرابم هک میدهاش  .دننک یم
 رد ندش رو هلعش زا سپ اه هدوت هنانامرهق
 هلصاف کی اب و هدرک شکورف یا هقطنم
 یا هقطنم رد هزرابم یاه هلعش ینامز
 لاح نيع رد  .دنز یم نوريب هب رس رگید

 یاه یريگرد و گرزب و کچوک تازرابم
 هدوت اب رگبوکرس یاهورين زيمآ رهق و نشخ
 ناریا رسارس رد مادم روط هب مدرم یاه
 هثداح نآ ره ،بالقنا هرود رد  .دراد نایرج
 عیرس روط هب دعب و دهد یم خر یدیدج
  .دهد یم یرگید هثداح هب ار دوخ یاج
 بلطم نیا یاهرطس نیرخآ هک نونکا
 جوم نتساخرب زا ربخ ،دوش یم هتشون

 اهربخ  .دسر یم مدرم تازرابم زا یدیدج
 زا و عاجش مدرم تازرابم هک دنتسه یکاح
 نارودزم زا یميب هک یا هتشذگ ناج
 دایرف و دنهد یمن هار لد هب میژر حلسم
 یاهرهش رد ،"درادن رثا بوکرس" :دننز یم
 و نارهت و جرک رد هلمج زا ،ناریا فلتخم
 هاشنامرک ،زاريش ،ناجیردهق ،ناهفصا
 اب اه هدوت نیا  .هتشگ رو هلعش ًاددجم
 حلسم یاهورين اب یريگرد هب یلاخ یتسد
 هب هلمح اب هاگ و دنزادرپ یم میژر

 ار اهنآ دنوش یم قفوم ،دوخ نارگبوکرس
 شتآ هب ار ناشیاهروتوم و هداد یرارف
 زرابم یاه هدوت هک تسا راکشآ  .دنشکب
 لقتسم و یخیرات تکرح تمس هب" ناریا

 نامرهق یاه هدوت .دنا هدش "هديشک دوخ
 .دنتسه دوخ بالقنا راک ردنا تسد ناریا
.تساه هدوت راک بالقنا

 

  

 

  
 نیا رگا هک میوگب مالک متخ ناونع هب
 هتفای نامزاس یورين هک تسا یتيعقاو
 هدوت هتفای نامزاس یورين اب اهنت ار نمشد
 رگا ًاساسا و تسکش مه رد ناوت یم اه
 نارگرامثتسا اب اه هدوت هزرابم رد
 تيناقح نتشاد فرص ، ناشناراکمتسو
 روز و ناوت و تردق هکلب تسين یفاک

 نيمکاح ناوتب ات تسا مزال هتفای نامزاس
 شالت همه سپ ،ديشک ریز هب تردق زا ار

 تردق و ناوت نداد نامزاس فرص دیاب اه
 مزال یورين زا اهنآ ندرک رادروخرب و اه هدوت

 اهنآ یدوبان و ناشنانمشد اب هلباقم تهج
 و ندرک لکشتم اب اهنت ام هعماج رد  .ددرگ
 ناوت و ورين ناوت یم اه هدوت ندرک حلسم
 هار و تیوقت ناشنانمشد لباقم رد ار نانآ
 نانآ لباقم رد ار یزوريپ هب یبايتسد
 رد هک منک هفاضا مه ار هتکن نیا  .دوشگ
 تازرابم و بالقنا نيمه نایرج رضاح لاح
 ،یربهر نادقف مغريلع اه هدوت یبالقنا
 یلصا نانمشد فيعضت رد یگرزب شقن
 اهنآ ندرک رتکیدزن رد و اهتسيلایرپما ،مدرم
 هب ناشیراد هیامرس هدیدنگ متسيس و

 و گرم انامه هک دوخ موتحم تشونرس
 شومارف  .دیامن یم ءافیا ، تسا یتسين
 و فيعضت رد مهم لماوع زا یکی هک مينکن
 هدرکرس هباثم هب سيلگنا مسيلایرپما لوفا
 رثکا ینامز هک ناهج رد اهتسيلایرپما

 هرمعتسم هب ار یکاخ هرُک یاه نيمزرس
 یا هدوت تازرابم دشر ،دوب هدرک لیدبت دوخ
 مدرم تازرابم کش یب  .دوب تارمعتسم رد
 متس تحت یاه هدوت ریاس و ام
 و فيعضت رد زين هنايمرواخ رد مسيلایرپما

 مسيلایرپما ندرپس روگ هب رد ماجنارس
 ءاکرش و اکیرمآ

 

 زا ای و ًاميقتسم ای هک  -
 و یمالسا یروهمج تموکح قیرط
 یراب هعجاف طیارش هريغ و شعاد نارودزم
 هنايمرواخ یاهقلخ رگید و ام مدرم یارب
 دنا هدرک داجیا

 

 دنهاوخ یئازس هب شقن  -
.تشاد

 

  
 اب هک ناریا هدنمزر یاه هدوت رب راختفا
 هب رد یگرزب شقن دوخ هنانامرهق تازرابم
 گس و اهتسيلایرپما هزوپ نديلام کاخ
 یم ءافیا یمالسا یروهمج شیريجنز
.دننک

 

  
نایاپ

 

  
۷۹۳۱ دادرم لیاوا

 

  

۳۲ ۀحفص زا    .....يناقهد زورهب  يمارگ داي هب

 

  

:دنیامرف یم هيحل و لضف راهظا نينچ دیدج لاس هراب رد ام مجنم .ون لاس یاه یئوگشيپ:" یجاب هروس" بلطم نیرخآ

 

  
 رک هرابود مدرم هک دش دهاوخ مرگ یردق هب اوه دیدج لاس رد :هک نیا رب دراد تلالد کالفا تشگ و ناگراتس ريس و بکاوک لاوحا

.درک دهاوخ بورغ برغم فرط رد اهرصع و عولط قرشم فرط زا ناشخرد هراتس کی اهزور .دنورب نآ ریز و دننک ملع ار اه یس

 

  
 یم امتح و دص رد دص نیدرورف رخاوا رد هتسکش اپ و تسد هام دنفسا قوقح هک دراد یم للدم !!!نازيم رد برقع ندوب نينچمه
 مدای هگید .دیآ یم رد ینامام لگ و یندناوخ بلاطم ايند کی اب هدنخ همانزور زين و دشخب یم یئاهر ترسح زا ار ناگتفيش و دسر
!"هيناقهدلا زورهب خيشلا رقحالا .رومالا قیاقح هب ملعا هللاو .تفر

 

  

 

  
 هدش هتشون تسد اب هک هدنخ یاه هرامش رد ار نآ مراد دای هب مه زونه ار وا طخ هک نم و تشاد یا هتسارآ و ابیز طختسد زورهب
 نیا راشتنا زا ام فده " :تسا هدش عورش ناونع نیا اب وا طختسد هب یا همدقم اب هدنخ لوا هرامش الثم .مهد یم صيخشت تسا
 .دينيبب اجنیا رد ار یجاب هروس و هدنخ زا یئاه هرامش .هدش هتشاذگ "شاپ کمن" یاضما همدقم نایاپ رد و ،"کمن یب

 

  

 

  
 حطس ناوت یم زورما دنس نیا یور زا .تسا هدنام یاج هب "تعرس" مان اب ارسشناد هرود رد زورهب یاه هتشون زا مه یرگید دنس

٦۱ ناوجاون کی ناونع هب زورهب یرکف یاه هغدغد و یهاگآ

 

 تروص هب هک "تعرس" رد زورهب .تفایرد یدح ات مه ار دوب وا هک هلاس ۷۱  -
 "یئاقآ و تدايس" تسا هديشوک دادرم ۸۲ یاتدوک زا سپ یاهلاس بوکرس و قانتخا طیارش مغريلع هدش ميظنت یهاتوک ناتساد
 اب مسيلایرپما نیا "یئاقآ و تدايس"نيب هک تسناد یم زورهب املسم .دنک حرطم یا هنوگ هب ار ناریا هعماج و ايند رب اکیرمآ مسيلایرپما

 هتشون نيمه رد وا .دراد دوجو یا هطبار هچ یو دوخ  هداوناخ نوچ شکتمحز و رگراک یاه هداوناخ تبيصم و رقف اب مأوت یگدنز طیارش
۱ هرامش ریوصت( .تسا هدرک راکشآ زين ار تفرشيپ و رييغت یارب دوخ مزع و ديما هاتوک

 

)۳۲ هحفص -

 

  

 

  
 مه لاس رازه شش زا شخیرات هک رگید تلم و اکیرمآ ، یخیرات هقباس لاس دصراهچ اب یتلم هب اجنیا رد زورهب هراشا هک تسا حضاو
 ام زا یگرزب یاهراک ميهاوخبً اعقاو رگا " :هک  نیا نتفگ اب وا نينچمه .هتفرگ رارق اکیرمآ هطلس تحت هک دشاب یم ناریا ،دنک یم زواجت

 هداج رد یناقهد زورهب هک یتسار هب و تسا هدرک راکشآ زين ار "یگدنز هداج "رد  گرزب یاهراک ماجنا رب دوخ مزع ،".تسا هتخاس
                    .داد ماجنا یگرزب یاهراک یگدنز

 

  
 )دراد همادا(
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02 هحفص       
 

  

 ،تنطلس :مهدزون تشادداي

 

  
!رگبوكرس و هتسباو يويتانرتلآ

 

  
 هيلع بالقنا رد ام زرابم یاه هدوت هبرجت
 اهتسيلایرپما هک دهد یم ناشن هاش میژر
 یقلت دوخ یصوصخ کلم ار ام نيمزرس هک
 رد دوخ تيمکاح ظفح تهج ، دننک یم
 شزيخ اب اه هدوت هک یماگنه هب ،ناریا
 میژر ینوگنرس هب مزع دوخ هنانامرهق
 هنيمز هب ،دنیامن یم نانآ هدناشن تسد

 ديئأت دروم فلتخم یاه ويتانرتلآ یارب یزاس
 هک میدهاش زين زورما .دننز یم تسد دوخ
 ناشروخشبآ ًاملسم هک عجترم یاهورين

 )اهتسيلایرپما ساسا رد( ناراد هیامرس
 جوا زا رطخ ساسحا ليلد هب دنشاب یم
 زا رذگ" عوضوم هب اه هدوت تازرابم یريگ
 سنارفنک و هتخادرپ "یمالسا یروهمج
  .دنهد یم ليکشت هطبار نیا رد مه یئاه
 لاح رد هدش حرطم یاه ويتانرتلآ زا یکی

 ناریا هب یولهپ تنطلس ندنادرگ رب ، رضاح
 و یزاس هنحص روظنم نيمه هب  .دشاب یم
 :تسا هدش زاغآ تروص نیا هب یزاس هنيمز
 ِدوخ ِیگنهرف ثاريم نامزاس فرط زا ادتبا

 هک دوش یم مالعا یمالسا یروهمج
 هدش اديپ هاش اضر هدش یئايموم دسج
 غورد رگا یتح هک عوضوم نیا هاگنآ و تسا
 هعماج رد ، دشاب هدوب مه یعقاو و هدوبن
 و لکشم و  هلأسم نارازه اب هک یا
 تسا هجاوم نوگانوگ یاه هثداح و تبيصم
 ربخ نیرت هداتفا اپ شيپ و نیرت شزرا یب ،
 طسوت ناهگان ، دشاب تسناوت یم
 یب یب هلمج زا و فلتخم یاه یرازگربخ

 زور ربخ نیرت یلصا و نیرتمهم هب یس
 و ثحب اه هناسر نیا دعب  .دوش یم لیدبت
 یم هک اجنآ ات ار عوضوم نیا دروم رد وگتفگ
 رد ار ناگمه نهذ ات دنهد یم شک دنناوت
 .دريگ رب

 

  
 یزاس هنيمز ناونع هب دروخرب نیا ًاقافتا
 یئاهراک نامه عون زا تنطلس یايحا یارب
 یماگنه هاش نامز رد ناریا مدرم هک تسا
 ندروآ راک یور دصق اهتسيلایرپما هک
 رد .دندش هجاوم نآ اب ،دنتشاد ار ینيمخ

 رگید هاش هک دش مولعم یتقو هاش نامز
 اه هدوت یبالقنا جاوما زا یريگولج هب رداق
 میژر زا رذگ یارب اکیرمآ مسيلایرپما ،تسين

 ، دش رشتنم ًادعب هچنآ ساسا رب ،هاش
 رارق دوخ هجوت دروم ار ويتانرتلآ ۷ نامزمه
 :زا دندوب ترابع اه ويتانرتلآ نآ زا یخرب .داد
۱

 

۲ ، شترا طسوت اتدوک  -

 

 یاروش ليکشت  -
 نیا تسد هب روما مامز نداد و تنطلس
۳ ، اروش

 

۴ ، رايتخب طسوت تلود ليکشت  -

 

-  
 راذگ طیارش داجیا و ینيمخ زا تیامح
 و نويناحور تسد هب تردق زيمآ تملاسم
 هک روطنامه .یمالسا تموکح کی ليکشت
 حرطم یاه ويتانرتلآ نايم زا ميناد یم

 راک یور ويتانرتلآ و ینيمخ هژورپ ،هدش
 رد ناریا رد یمالسا تموکح کی ندروآ
 یاکرش اب هارمه اه یاکیرمآ راک روتسد
 هطبار نیا رد  .تفرگ رارق ناش یئاپورا

 ندرک حرطم یارب یزاس هنيمز یگنوگچ
 یواح شا هتسد و راد و وا تیوقت و ینيمخ
 .تسا یبلاج هبرجت

 

  
 هزرابم نایرج رد ینيمخ مان هچ رگا
 هاش میژر اب یزاوژروب هدرخ زا یشخب
 هعماج رد ۲۴۳۱ لاس دادرخ ۵۱ رد
 هب وا ديعبت هب هجوت اب اما دش حرطم
 فرط زا یتيلاعف ماجنا مدع و قارع
 هن ینيمخ ،ناریا رد شناراداوه و یو
 رگید هن و دمآ یم باسح هب یا هرهم
 رد هک یمدرم نايم رد وا زا یمان

 رد  .دوب حرطم دندوب هزرابم هنحص
 هک هناحلسم شبنج یاهلاس مامت

 میژر هيلع فکرب ناج و راکادف ناناوج
 ناریا رد مسيلایرپما هطلس و هاش
 زا یتیامح زگره یو ،دندرک یم هزرابم
 .تخادرپن نآ ديئأت هب و درکن شبنج نیا
 هک یا یسايس یاضف رد ،لاح نیا اب
 دوجو هب هعماج رد حلسم نويبالقنا
 یهاگ دنچ زا ره زين یو ، دندوب هدروآ
 اب تفلاخم رد یئاه هيمالعا رودص هب

 تسد هب هک دز یم تسد هاش
 یم ناریا رد شدودحم نارادفرط
 زا یليخ هک دوب رطاخ نيمه هب  .ديسر

۶۵ یاهلاس رد هک یناناوج

 

 تسد ۷۵-
 عالطا ، دندوب ناریا رد بالقنا راک ردنا

 یناناوجون و ؛دنتشاد وا زا یمک یليخ
 هب بالقنا هرود رد هيضق یاپ کی هک

 زا مه یمان یتح ،دنتفر یم رامش
 یطیارش نينچ رد .دندوب هدينشن یو
 ناونع هب ینيمخ ندرک حرطم یارب
 تفر راک هب درگش نیا ،هاش یارب یويتانرتلآ
 زا یکی هک تاعالطا همانزور رد ناهگان هک
 ،دوب هاش هرود راشتنالاريثک یاه همانزور
 نآ رد .دیدرگ جرد ینيمخ هيلع یبلطم
 هب ینيمخ نارادفرط کیرحت یارب بلطم
 هيلع هزرابم هنحص هب اهنآ ندروآ روظنم

 هيلع یزيمآ نيهوت و دنت یاهفرح ،هاش
 نیا یاپ رد  .دوب هدش هتشون ینيمخ
 "قلطم یديشر" راعتسم مسا مه بلطم
 هک دش هتفگ اه دعب هک دوب هدش هداد رارق
 ریزو ،نویامه شویراد شا یلصا هدنسیون
 نآ جرد .تسا هدوب هاش میژر تاعالطا
 اب ینيمخ هيلع تاعالطا همانزور رد بلطم
 نآ لوح نوگانوگ یاه هناسر هک یتاغيلبت
 یلوط  .درک ار دوخ راک ،دنتخادنا هار هب
 رد مُق هيملع هزوح یاه هبلط هک ديشکن
 میژر هيلع هزرابم هنحص هب ینيمخ زا عافد

 .دندش دراو هاش
 
 هب رجنم هک هاش حلسم یاهورين هلمح اب
 اب ینيمخ مان ،دیدرگ یدادعت ندش هتشک
 یبالقنا طیارش نآ رد هاش هيلع هزرابم
 نينچ رب  .تخيمآ مه رد )۶۵۳۱ لاس(
 اهتسيلایرپما تسد یتقو هک دوب یا هنيمز
 رارق ینيمخ تشپ رد صخشم روط هب
 و مزال تاناکما هک یماگنه و ،تفرگ
 یارب هدنام بقع راشقا نايم زا یريگورين
 یزاوژروب طسوت ناریا رد یو یريگ تردق
 رگید ینيمخ ،تشگ هدامآ و مهارف هتسباو
 بقل ربهر و "ماما" یتسيلایرپما تاغيلبت رد
 ...و تفرگ

 

  
 ندش اديپ حالطصا هب ربخ مالعا زورما
 ليلد هب هک یسک( هاش اضر تلکسا

 هدوت فرط زا ،شا یروتاتکید تدح و تدش

  يناقهد فرشا

 )7( !هاميد مايق ياه سرد   

 ، درذگ یم ناگدنناوخ رظن زا هچنآ :دمآ رد شيپ
 یاهدادیور و ۶۹۳۱ هامید مايق اب هطبار رد یبلاطم
 تشاددای تروص هب هک دنشاب یم نآ زا دعب و لبق
 زا .دنا هدش ميظنت )تشاددای تسيب عومجم رد( یئاه
 هعومجم هک نونکا ات لوا تشاددای ندش هتشون نامز
 یتازرابم ثداوح ، دنوش یم رشتنم اه تشاددای نیا

 هتشذگ عیرس و هدمآ شيپ ناریا هعماج رد یفلتخم
 روش رپ یاه مايق و تارهاظت رانک رد ثداوح نیا  .دنا
 یدنمشزرا یبالقنا براجت یواح هامید دنمهوکش و
 ینیرفآ شقن و اه شزيخ رد  ًاملسم هک دنشاب یم
 راک هب ام یبالقنا و متس تحت یاه هدوت یدعب یاه
 تشاددای نیا هعومجم هک نآ ديما هب .دمآ دنهاوخ اهنآ

 یرای ناریا یبالقنا و ناوج یاهورين و نارگراک هب اه
 ، اه هدوت بالقنا نومنرفظ هار دربشيپ هار رد ات دنک
 نادنم هقالع .دنیامن ءافیا یرت هناهاگآ هچ ره شقن
 سردآ زا اهتشاددای نیا مامت هعلاطم یارب دنناوت یم
 :دننک ندید لکهايس تیاس رد ریز
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ناريا متس تحت ياهقلخ و يبالقنا ياهورين داحتا داب رتمكحتسم هچ ره   !!ناريا متس تحت ياهقلخ و يبالقنا ياهورين داحتا داب رتمكحتسم هچ ره

 

 

 

 

 همانزور درگش روآدای ،)تفرگ ردلق بقل اه
 نیا اب .تسا ینيمخ دروم رد تاعالطا
 ءاضتقا روط نیا عاضوا نامز نآ رد هک توافت
 زا ینيمخ ندرک گرزب و حرطم هک درک یم
 زورما یلو دوش ماجنا یو هب نيهوت قیرط
 اه هدوت قحرب ترفن یور یراذگ هیامرس اب
 هثج رد یمالسا یروهمج راکتیانج میژر زا
 نآ دنراد یعس و دنمد یم تنطلس فيحن
 عاضوا اسآ هزجعم هک یتردق ناونع هب ار
 هب و دید زا بولطم( بولطم عضو هب ار ناریا
 ، دروآ دهاوخ رد )؟یا هقبط و رشق هچ عفن
 تاغيلبت ،یرايسب یارب هک دننک یفرعم
 نداد سدقت رب ینبم یس یب یب هناراکم
 یعادت ار هام رد نآ ندناشن و ینيمخ هب
 غيلبت هک مينادب دیاب مه ار نیا  .دنک یم
 فورعم ِ"ردلق اضر" نامه ای( هاش اضر یارب
 رايسب یاهلاس زا ،)دوخ دهع مدرم نايم رد
 یم تروص یمالسا یروهمج میژر رد رود
 طیارش رد ،اه هاگشناد رد یتح .تفرگ
 هاوخیدازآ نایوجشناد یارب نايب یدازآ نادقف
 نمجنا و اه یجيسب یراد ناديم و
 هب یئاه ینارنخس اراکشآ ،اه یمالسا
 نينچ هنماد .دش یم ماجنا یو عفن
 دوخ رد یتح هک دوب اجنآ هب ات یتاغيلبت
 یاميس و ادص نامه ای یمسر نویزیولت

 ناهد یولج وگدنلب ،یمالسا یروهمج
 یارب اهنآ ات دش یم هتفرگ عجترم دارفا
 نیا و هاش اضر نتخاس هاگشناد زا مدرم
 هچ هب حالطصا هب یو نامز رد ناریا ایوگ هک
 مدرم نهذ و دننک تبحص ،ديسر یتمظع
  .دنزاس ّبوشم فیرحت و غورد و لعج زا ار
 
 هتفگ هک "وت و نم" نویزیولت یزادنا هار اب
 یم نيمات نوگاتنپ ار شا هجدوب دوش یم
 حرطم و هاش اضر عفن هب تاغيلبت زين دنک
 هب یرتدیدش هچ ره هنماد ،دالج نآ ندرک
 ،خیرات لعج اب نویزیولت نیا  .تفرگ دوخ
 یارب سيلگنا مسيلایرپما هک ار یسک
 امغی هب و شیوخ یاه یرگتراغ ليهست
 ،دروآ راک رس رب ام نيمزرس یاه تورث ندرب
 یلم دض نیا و ؛دنز یم اج یلم یدرف
 زورما یاه یتخبدب هک ناریا رد هاش نیرت

 عفن هب یو هک تسا یداينب زا ام هعماج
 یارب ار دروآ دوجو هب ناریا رد مسيلایرپما

 طیارش و قانتخا ليلد هب هک یناناوج
 علطم ريغ دوخ نيمزرس خیرات زا یروتاتکید
 ناریا شخب تاجن ایوگ ناونع هب ،دنشاب یم
 .دنک یم یفرعم

 

  
 یارب عاجترا یاه شالت زا دیدج زاف اما 
 اضر مان تشپ رد تنطلس عفن هب غيلبت

 هک ینونک ساسح طیارش رد زورما ،هاش
 دوخ نوخ راثن اب ناریا یبالقنا یاه هدوت
 کیدزن ار یمالسا یروهمج میژر گرم

 یارب نیون یمظن داجیا راتساوخ و هتخاس
 شیوخ قح رب و یبالقنا یاهتساوخ ققحت
 تلکسا ندش اديپ ربخ مالعا اب ،دنشاب یم
 رد تسين مزال  .تسا هدش زاغآ کدرم نآ
 نآ بحاص هچ هک یعيجف تایانج زا اجنیا
 زا یراع رسپ هچ و رادقم یب تلکسا

 بکترم ناریا مدرم قح رد هاش ،شرهم
 مغريلع ًاقافتا  .دوش تبحص ،دنا هدش
 حالطصا هب یاه زُپ و اه یزاس رهاظ همه
 اضر مان اب اهنآ هدنام یقاب هک یکيتارکومد

 یم دوخ هب اه نيبرود یولج رد مود هاش
 عبات ایوگ هک تارکومد یدرف ار دوخ و دريگ
 زا ،دهد یم هولج ، دوب دهاوخ مدرم رظن

 "رادتقا" نداد ناشن رس رب ثحب نونکا مه
 زيمآ رهق ًاعيسو و ًادیدش یروتاتکید ناوخب(
 فرط زا یهاش اضر عون زا )اه هدوت هيلع
 تکلمم عاضوا ندرک "مارآ" یارب یو

 

 هتبلا  -
 ناراد هیامرس عفانم نيمأت روظنم هب ناکامک

 

.دشاب یم  -

 

  

 

  
 ندش جسب هناهب نیا هب و قوف ربخ مالعا

 عفن هب راعش ندادرس و یا هدع
 نالف رد تنطلس ددجم تشگرب
 رد ششوک و یشزرو یویدوتسا
 زا همه ،روظنم نیا یارب یريگرای
 تفص ولاز ناراد هیامرس یاه شالت
 تردق هب تهج یزاس هنيمز روظنم هب
 رد یولهپ تنطلس ددجم ندناسر
 یمالسا یروهمج طوقس یادرف
 زا یکی ،نیا  .دننک یم تیاکح
 دنناوتب ات دشاب یم نانآ یاهويتانرتلآ

 ظفح نانچمه ار دوخ هناملاظ متسيس
 و اهتسيلایرپما  .دنراد هاگن اجرب اپ و
 ناونع هب ناریا هتسباو یزاوژروب
 همه و نارگراک هدروخ مسق نانمشد
 یارب شالت زا ،ام هدیدمتس مدرم
 هب یولهپ تنطلس ددجم ندنادرگزاب
 دننک یم بيقعت مه ار فده نیا ،ناریا
 و هدناروخ ام مدرم هب "رهز ماج" هک
 ناش یاهشالت هک دننک ءاقلا اهنآ هب
 هدیاف یب هاش میژر ینوگنرس یارب
 اب ات دننک راداو ار اهنآ و ؛تسا هدوب

 و متس و ملظ هنوگ ره یراوخ و تفخ
 رد ميلست رس ،هدش اریذپ ار یتلذ
 هب زگره و دنروآ دورف نابابرا لباقم
 هداتفين ناش یگدنز طیارش دوبهب رکف

 هبون هب نیا  .دننزن بالقنا هب تسد و
 تشگرب کانتشحو تارضم زا یکی دوخ
  .دشاب یم ناریا هب یولهپ تنطلس ددجم

 

  
 تسا نکمم هک درک هفاضا دیاب مه ار نیا

 مه یرگید یاهويتانرتلآ هدنیآ رد
 ناوت یمن یکش اما  .دنوش حرطم
 هک تيعقاو نیا هب هجوت اب هک تشاد
 هشیر ناریا رد دوجوم یداصتقا نارحب
 هتسباو یراد هیامرس ماظن نارحب رد
 کيناگرا روطب داصتقا نیا و دراد مکاح
  یراد هیامرس یناهج متسيس اب
 نآ زا کی چيه ،تسا هدش هدينت
 یداصتقا نارحب لح هب رداق اهويتانرتلآ
 هجيتن رد و دوب دنهاوخن ناریا رد
 عاضوا یکدنا یتح تسناوت دنهاوخن
ً اساسا  .دنشخب دوبهب ار یعامتجا
 و تسار یاهورين هک یئاهويتانرتلآ

 یارب یگمه دنشاب اهنآ غلبم عجترم
 ناریا رد یتسيلایرپما تيمکاح ظفح
 یزیر حرط فلتخم رهاوظ و لاکشا رد
 اب اه ويتانرتلآ ليبق نآ  .دنوش یم
 هناهاوخیدازآ نيغورد یاهاعدا همه

 رهاظ و لکش رد مه ردقچ ره ، ناش
 تروص رد دنشاب توافتم رگیدکی اب

 دنهاوخ اهنت یمالسا یروهمج طوقس
 هچ ره یروتاتکید هب لسوت اب ديشوک
 هنايشحو هچ ره بوکرس و رت نشخ
 زا رت هنايشحو و رت نشخ( اه هدوت رت
 نآ فّرعم یمالسا یروهمج هچنآ
 رب ار دوخ دیدج یسايس مظن ،)تسا

 مهم رايسب ،نیاربانب .دننک مکاح هعماج
 یاه هدوت و زرابم نارکفنشور هک تسا
 تخانش یارب یصخشم یاهرايعم ام دنبرد
 هتشاد ، دنوش یم حرطم هک یئاهويتانرتلآ
 تيهام تخانش یارب ،یلک روط هب .دنشاب

 عضوم و دروخرب یگنوگچ دیاب یويتانرتلآ ره
 مکاح یراد هیامرس متسيس هب تبسن نآ
 تارقف نوتس هباثم هب شترا و ناریا رب

 یبایزرا دروم ناریا رد یتسيلایرپما تيمکاح
 و یراد هیامرس ماظن موادت  .دريگ رارق
 حلسم یورين نتشاذگ یقاب هدروخن تسد
 ناونع اب زورید( شترا ینعی نآ ظفاح یلصا

 اب ادرف و یمالسا زورما ،یهاشنهاش
 تسا یفاک ود نیا یاقب یرآ ،)رگید یمان
 ره همانرب یابیز ًارهاظ یاهدنب همه ات
 و چوپ دنهد یم هک یئاه هدعو و یويتانرتلآ
 .دنیآ رد بآ زا نيغورد

 

  
 هب هجوت اب هک تسا نیا رگید یدج هلأسم
 هک یشقن و اکیرمآ مسيلایرپما یبلط گنج
 ريظن یئاه ناونع اب یمالسا یروهمج هب
 نیرت یلصا" ای ،"یغای میژر" ، "رش روحم"
 و هدش هداد "مسیرورت یماح تلود
 ، اهتسيلایرپما نيباميف یاه داضت نينچمه
 فرط زا یموش یاه هشقن تسا نکمم
 هطلس تحت مدرم هيلع مسيلایرپما نیا
 تيعضو تروص نیا رد هک دوش هدايپ ناریا
.تفرگ دهاوخ لکش ام هعماج رد یرگید

 

  
)دراد همادا(

 

  

 

  

 یارب عاجترا یاه شالت زا دیدج زاف
 اضر مان تشپ رد تنطلس عفن هب غيلبت

 هک ینونک ساسح طیارش رد ،هاش
 نوخ راثن اب ناریا یبالقنا یاه هدوت

 و هتخاس کیدزن ار میژر گرم دوخ
 ققحت یارب نیون یمظن داجیا راتساوخ
 ،دنشاب یم شیوخ قح رب یاهتساوخ
 نآ تلکسا ندش اديپ ربخ مالعا اب
 رد تسين مزال  .تسا هدش زاغآ کدرم
 بحاص هچ هک یعيجف تایانج زا اجنیا
 یراع رسپ هچ و رادقم یب تلکسا نآ
 ناریا مدرم قح رد هاش ،شرهم زا

 مغريلع  .دوش تبحص ،دنا هدش بکترم
 هک یکيتارکومد یاه یزاس رهاظ همه
 رد مود هاش اضر مان اب اهنآ هدنام یقاب

 و دريگ یم دوخ هب اه نيبرود یولج
 ،دهد یم هولج ،تارکومد یدرف ار دوخ
 نداد ناشن رس رب ثحب نونکا مه زا
 "مارآ" یارب یهاش اضر عون زا "رادتقا"
 عاضوا ندرک

 

 روظنم هب ناکامک هتبلا  -
 ناراد هیامرس عفانم نيمأت

 

 .دشاب یم -
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 ٦۱ یناقهد زورهب دورو لاس ٤۳۳۱ لاس
 هب )۸۱۳۱ دادرخ لوا دلوتم( هلاس
 دمص لاس نيمه رد و  تسا ارسشناد
 )۸۱۳۱ ريت مود دلوتم( هلاس ٦۱ یگنرهب
 هب اجنیا زا .دوش یم ارسشناد نیا دراو زين
 مه رد دمص یگدنز اب زورهب یگدنز دعب
 نيب یقيمع یتسود هک ارچ  ،دزيمآ یم
 نتشاذگ اب اهنآ و دوش یم رارقرب ود نآ

 هار ندوميپ و دوخ لباقم رد کرتشم فده
 ناج کی و لدکی نارای هب ،مه اب کرتشم
 نامه زا ،یرآ .دنوش یم لیدبت رگیدکی

 هشیر یتقافر و یتسود یناوجون نينس
 لکش دمص و زورهب نيب ینتسسگان و راد
 رادیاپ نانچمه ناشرمع رخآ ات و تفرگ
.دنام

 

  

 

  
 نسمه هب تبسن هک نیا رب هوالع زورهب

 یئالاب یسايس یهاگآ زا دوخ یاه
 هتسجرب لاصخ نانچ یاراد ،دوب رادروخرب
 رظن تسناوت یمن هک دوب مه یناسنا

 هب ار یگنرهب دمص نوچ یئالاو تيصخش
 رب طقف هن مهاوخب رگا .دنکن بلج دوخ
 رب هيکت اب هکلب وا زا مدوخ تخانش ساسا

 منک فيصوت ار زورهب ،مه نارگید تخانش
 تيميمص ،ندوب قداص زا لوا هجرد رد دیاب
 و تناتم ،)ندوب هليپ هليش یب و فاص(
 یرکفتم و قيمع ناسنا وا .میوگب وا عضاوت
 اهنآ هب هک یئاهراک ماجنا رد  ًادیدش و دوب
 هب .دوب ريگيپ و اشوک، یدج تشاد رواب
 ،ردقنارگ یگنرهب دمص و وا هک یتسار
.دندوب رگیدکی یارب یبسانمً الماک یاقفر

 

  
 

 

  
 یکی قیرط زا دمص اب زورهب یئانشآ نيلوا
 هک زورهب یناتسريبد یاه یسالکمه زا
 یتسود وا اب و دوب سالکمه دمص اب ًالبق
 مان هب صخش نیا .تفرگ تروص تشاد
 کرتشم تايصوصخ ندید اب ینايب دمحا
 رد هک دهاوخ یم زورهب زا دمص و زورهب نيب
 زين زورهب و دنک وجتسج ار دمص ارسشناد
 .دور یم دمص ندید هب و دنک یم نينچ
 رد ليصحت لوا هتفه " :دسیون یم ینايب
 هدشن مرگ نادنچ ود نآ یتسود ارسشناد
 رادید رد زورهب هتفگ زا ار عوضوم ،دوب
 یئانشآ جیردت هب یلو ،متفایرد نامددجم
 یروط هب ،ديماجنا رادیاپ یتسود هب ود نآ
 یريگ لکش رد ار اهنآ زا مادک چيه ريثأت هک

 شوه زا زورهب .درک راکنا ناوت یمن یرگید
 شنم . دوب رادروخرب ییالاب کرد و راشرس

 هب ار تمواقم و قطنم ،تقادص ،وا
 یفاک اهيگژیو نیا .درک یم ءاقلا شناتسود
 باختنا یتسود هب ار رگیدکی ود نآ هک دوب
 بيغرت رد ناوت یمن ار زورهب شقن .دننک
 دمحا( .تشاگنا هدیدان نتشون هب دمص
 یارب یسیون هصق ،یگنرهب دمص" ،ینايب
 دمص نامدای" باتکرد هدش جرد "ناکدوک
نايشیورد فرشا یلع زا "یگنرهب

 

 نارهت  -
 یم دوخ باتک رد زين یگنرهب دسا .)۹۷۳۱
 ارسشناد رد زورهب و دمص " :دسیون

 رگیدکی اب دوز یليخ اهنآ .دندوب سالکمه
 مه اب نانچ هام دنچ ضرع رد .دندش انشآ
 اب هک تساهلاس یئوگ هک  دندش تخا
 ره زورهب  و دمص .دنتسه تسود رگیدکی
 نیا اب .دندوب یشکتمحز یاه هداوناخ زا ود
 هناخ یلو دندوب هناگادج هلحم ود زا هک

 زا دمص .دوب کیدزن مه هب یليخ ناش
 زا زورهب و دوب دابآ لامح هچوک بادنرچ برغ

 ود هلصاف .ولغوا یب یب هچوک اواليل قرش
 .دوبن هدايپ هار هقيقد هد زا رتشيب هناخ
 تفر ارسشناد هب ليلد نامه هب زين زورهب
 لماکت رد زورهب اب دمص یئانشآ .دمص هک
 ود نیا .دش رثؤم رايسب وا یتديقع و یرکف
 هبرجت زا یراب هلوک اب ناشعسو دح رد رفن
 رد ود ره و دندوب هدمآ ناتسريبد زا لمع و
 موجه .دندوب هدومزآ ار هزرابم قدصم هرود
 هسردم هب ار اتدوک میژر یاهدنب هرادق

 مردارب" هب دوش عوجر( .دندوب هدید ناش
"وا گرم و یگدنز تیاور ،یگنرهب دمص

 

-  
 عوضوم نیا  .)۹۷۳۱ مود پاچ ،٥۷۱ هحفص
 رد نم میوگب هک تسين فطل  زا یلاخ مه

 و سکرام مان اب هک یماگنه نيئاپ نينس
 نآ یگدنز زا یدح ات و هدش انشآ سلگنا
 هک متسناد و مدروآ تسد هب یریوصت ود
 و قيمع یتسود و تيميمص هچ ود نآ نيب
 اب یتسود هلصافالب هدوب رارق رب یتازرابم

 ود ره رگید الاح هک دمص و زورهب هوکش
 اب و دش یعادت منهذ رد دندوب هدش ملعم

 و زورهب یالاو تيصخش زا هک یتخانش
 ار ناش یملق یاه یريگرد و متشاد دمص
 سکرام نيب یتسود و تقافر مدوب دهاش
 نيب هک مدرک روصت ینامه ار سلگنا و
 نآ رد نم هتبلا .دوب رارقرب دمص و زورهب
 یمن یتسرد هب ار سلگنا و سکرام نامز

 میارب عوضوم هک یا هبنج زا یلو متخانش
 نوچ ،مدوب هدرکن هابتشا دوب حرطم
 دمص و زورهب دنمهوکش و قيمع یتسود
 اهنآ ريبک راگزومآ ود یتسود نامه عون زا
 تیرشب یئاهر هب قشع ار شا هیاپ هک دوب
 ترفن و هنيک و متس و ملظ هنوگره ديق زا
 یم ليکشت ناراکمتس و نارگرامثتسا زا
 و زورهب نيب اتمه یب یتسود هنيمز .داد
 ًاقيمع زاغآ نامه زا ار ود نیا هچنآ و دمص
 و مکحم تقافر و داد دنويپ مه هب
 کی زا دروآ دوجو هب اهنآ نيب ینتسسگان

 و تادهاشم و ناسکی یتاقبط هاگیاپ فرط
 یعامتجا و یسايس یاه هبرجت
 اب و رگید فرط زا و دوب ناشکرتشم
 اهنآ ندش ريگرد رتشيب نادنچ ود یتيمها
 یفده اب یتازرابم راک رد زاغآ نامه زا
 هتخپ هچ ره نامز تشذگ اب هک دوب دحاو
 زا سپ و تشگ رت یدج و رتقيمع ،رت
 رايسب شقن یافیا هب رجنم نايلاس تشذگ
 قلعتم نامزاس یريگ یاپ رد اهنآ هتسجرب
 ینعی ،ناریا ناشکتمحز و نارگراک هب

.دیدرگ قلخ یئادف یاهکیرچ

 

  
 

 

  
 نيب کرتشم یتازرابم راک هبرجت نيلوا
 راشتنا اب ارسشناد نامه زا دمص و زورهب
 ینامز نیا و دش زاغآ یراوید همانزور کی
یسيلگنا یاتدوک زا لاس ود طقف هک دوب

 

-  
 یم۲۳۳۱ لاس دادرم ۸۲ یئاکیرمآ
 یروتاتکید تيمکاح ِی هرود نیا رد .تشذگ
 امامت هک یطیارش رد ،هعماج رب قانتخا و
 میژر یعاجترا گنهرف نتخادنا اج تهج رد

 ارسشناد یايلوا ،دش یم ششوک هاش
 یم و هدرک نتشون هب قیوشت ار نيلصحم
 تبسن یئوگ انث و دمح هب ار اهنآ دنديشوک
 زورهب اما .دنراد او شیاه همانرب و هاش هب
 یا هنوگ هب تصرف نيمه زا دمص هارمه هب
 زنط هب اهنآ .دندرک هدافتسا توافتم
 دقن هب کبس نیا اب و هدروآ یور یسیون
   .دنتخادرپ هريغ و ارسشناد لیاسم یخرب
 
 نیا رد یگنرهب دسا زا رکذلا قوف باتک رد
 یاهراوید ،اهزور نآ رد" :ميناوخ یم  دروم
 هک ینيئزت یاه همانزور زا دوب رپ ورهار
 ناملعم یضعب یئامنهار اب نازومآ شناد
 رارصا ارسشناد یايلوا .دندوب هتشون
 فادها تهج رد اه همانزور نیا هک دنتشاد

يناقهد فرشا

 

  

 
يمارگ داي هب

 

  

يناقهد زورهب 

 

  

 هشيدنا دنويپ رد هك

لمع و 

 

  

 )8( !دوب يميمص 
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32 هحفص       
 

  

 .دشاب میژر و اهنآ
 زورهب و دمص یلو
 راک نیا لها
 هار راچان اهنآ...دندوبن
 و یسیون یهاکف

 شيپ ،یخوش
 همانزور مسا .دنتفرگ
 دنتشاذگ هدنخ مه ار
 دنتشون مه شیالاب و
 ،هدنخ بلاطم لقن "
 عونمم هدنخ نودب
 همانزور" ....!تسا

 ندينادنخ نمض هدنخ
 نيناوق زا ،اه هچب

 و ارسشناد کشخ
 یم داقتنا تیریدم
 هطبار نيمهرد ."درک
 باتک رد یگنرهب دسا

 دمص زا یا همان دوخ
 یم لقن ار دوخ هب
 نآ رد دمص هک دنک
 اه هچب" :دوب هتشون
 ولج حیرفت گنز رد
 عمج هدنخ همانزور
 هدنخ و دنوش یم

 یم رپ ار ورهار ناش
 همانزور ولج .دنک
 تولخ رگید یاه
 ناريبد یتح .تسا
 همانزور لباقم سالک هب نتفر عقوم زين

 همادا رد و ".دندنخ یم و دنتسیا یم هدنخ
 نيلوئسم زا هدنخ همانزور هک دسیون یم
 و درک یم داقتنا ناريبد و ارسشناد
 بصن اب هک ار ینازومآ شناد نينچمه
 یسولپاچ دنتساوخ یم راوید هب همانزور
 یم تسد ،دننکب ار نالؤسم فیرعت و دننک
 کرتشم تسود ،ینايب دمحا  ".تخادنا
 الاب رد هدش دای هلاقم رد زين دمص و زورهب
 هتشون دمص و زورهب یتسود اب هطبار رد
 رد ليصحت هرود رد ود نآ " :تسا
 هب یداقتنا زنط زا یتامدقم یارسشناد
 نیا زا ،دنتسج یم دوس هزرابم رازبا ناونع
 مادقا "هدنخ" یراوید همانزور راشتنا هب ور
 هعلاطم ،ليصحت زا هرود نیا رد .دندرک
 و نخس هلجم دننام نیزو تایرشن زا یخرب
 هک داد یم ناکما نانآ هب ،هباشم تالجم
 و یبدا لیاسم زا یرت قيمع تينهذ
 لفاحم اب رود زا و دننک اديپ یعامتجا
".دننک اديپ یئانشآ نامروشک یرکفنشور

 

  

 

  
 یم ناشن هدنخ یراوید همانزور هب یهاگن
 اوتحم  ظاحل هب هیرشن نیا دنچ ره هک دهد
 رد ار دمص و زورهب یناوجون روش رتشيب

تسا هدرک سکعنم دوخ

 

 رظن رد اب هتبلا و  -
 دوجوم قانتخا طیارش رد هک رما نیا نتفرگ
 نتشون ناکما اهنآ ،نايب یدازآ نادقف و
دنتشادن مه ار دوخ لد یاهفرح

 

 ظاحل هب  -
 رگناشن ار اهنآ داوس یالاب حطس ،شراگن
 کرت هک نیا اب اهنآ هک تسا بلاج .تسا
 کی هب یتح لاس و نس نآ ات و هدوب نابز

 هدرکن ترفاسم زين ناریا نابز سراف رهش
 نانابز یسراف یاه لثم یخرب یلو دندوب
 زا " ای "نتشاذگ شاخشخ هب هتم" ريظن

 تاحالطصا رگید  و "ندش رُب هدور هدنخ

 اج هب الماک تروص هب ار نابز یسراف مدرم
 زا ناشن دوخ نیا هک دنا هدرک هدافتسا
 ،نمض رد .دراد اهنآ یسرد ريغ تاعلاطم
 و یقرتم تايبدا زا یعبنم هب دمص و زورهب
 زا هدنام اج هب یتسيسکرام یسايس راثآ
 هب مه یکرت نابز هب تارکومد هقرف هرود
 .دندرک یم اديپ یسرتسد هنايفخم تروص
 دوخ باتک ۱۰۱  و ۰۰۱ هحفص رد دمص ردارب
 هک نامز نامه رد دمص هک دنک یم مولعم
 زا دوب لوغشم ليصحت هب ارسشناد رد
 زا یکی ( یرتسبش زجعم باتک هب وا قیرط
 اب یميمص و هاوخیدازآ و یقرتم یارعش

 هک ناجیابرذآ تسيلایرپما دض و اه هدوت
 هيلع و نانز زا عافد رد مه یدایز راعشا
 ؛دوب هدرک اديپ یسرتسد )دراد یزالاسدرم
 یاهرعش زورهب اب دمص هک دسیون یم و
 علو اب ار باتک نآ هدنهد یهاگآ و یقرتم
 یاهرعش هک تسا ملسم .دندناوخ یم
 یعامتجا و یسايس یهاگآ دشر رد زجعم
 رثؤم رايسب نابزکی و  لدکی قيفر ود نیا
 و قانتخا طیارش رد هک غیرد اما .دنا هدوب
 نابز ندوب عونمم و نايب یدازآ نادقف
 هعطق کی یتح دنتسناوت یمن اهنآ ،یکرت
 ديق دوخ یراوید همانزور رد ار راعشا نآ زا
 زورهب و دمص یسرتسد لاح نیا اب .دننک
 و ارعش زا یخرب یاه هتشون و اهرعش هب
 هقرف هرود رد ناجیابرذآ ناگدنسیون
 کیدزن زا یئانشآ و یکرت نابز هب تارکومد
 راثآ زا یخرب و ناجیابرذآ یقرتم تايبدا اب

 و شزومآ هب ،یتسيسکرام یسايس
 کرد و نانآ رتشيب هچ ره یزودنا هبرجت
 نامه رد یسايس و یعامتجا ميهافم
 .دوب هدرک یدایز کمک ناش یناوجون نارود
 ود نیا هک تسا نآ رگنايب تايعقاو نیا
 یهاگآ حطس یاقترا رد دح هچ ات ناوجون
 هدوب ایوپ و اشوک دوخ یسايس و یعامتجا

 هک یتروص هب لاح نيع رد .دنا
 دمص و زورهب کرتشم تسود
 هدرک حرطم ینايب یاقآ ینعی
 نیزو تایرشن زا یخرب " اهنآ
 تالجم و نخس هلجم دننام
 یم هعلاطم مه ار "هباشم
 نیا هدنسیون( نم .دندرک

 زورهب اب هطبار رد دوخ )روطس
 دای هب .مدوب دهاش ار رما نیا
 یاه هرامش همه زورهب هک مراد
 هک یرگید هلجم و نخس هلجم
 دیرخ یم بترم روط هب هشيمه
 رد تسرد رگا ( دناوخ یم و
 هب یا هلجم دشاب هدنام منهذ
 هب اهدعب ار )زورما ملعم مان

 یفاحص یئابیز و بترم تروص
 یاهباتک اهنآ هعومجم زا و هدرک
 زا یکی .دوب هدرک تسرد یروطق
 رتکد ،نخس هلجم ناگدنسیون

 رد .دوب یدعاس نيسحمالغ
 زا دمص و زورهب یئانشآ عقاو
 ناونع هب یدعاس رتکد اب کیدزن
 یناسنا و اناوت هدنسیون
 ثعاب هتخيهرف و هاوخیدازآ
 و نخس هلجم اب اهنآ یئانشآ
 یهاگآ و ربتعم یاه هلجم رگید
 اب یئانشآ و هرود نآ شخب
 ناریا تقو یرکفنشور لفاحم

 .دوب هدش

 

  
 اب دمص و زورهب ار هدنخ یراوید همانزور

 یط رد ناشناتسود زا رگید یکی یراکمه
٦۳ یاهلاس

 

 نيلوا .دندرک رشتنم ٥۳۳۱  -
 ٥۳۳۱ رهم ۰۳ هبنشود  خیرات رد هرامش
 صاخ عقاوم یارب اهنآ  .تسا هدش رشتنم
 یکی .دندروآ یم رد یصوصخم هرامش مه
 ديع تبسانم هب صوصخم یاه هرامش زا
 .تشاد مان "یجاب هروس" هک دوب زورون

 ام هلحم رد شکتمحز نز کی یجاب هروس
 هاگ و درک یم راک نادنمتورث هناخ رد هک دوب
 دح یب ِیگداس ای یهاگآان یور زا

 لحم دارفا هدنخ ثعاب هک دز یم یئاهفرح
 هرامش کی زين هدنخ هدزای هرامش .دش یم
 :هدش هتشون نآ رس رب هک تسا صوصخم
 هب گنهاشيپ ناردارب دورو تبسانم هب "

".زیربت ام رهش

 

  

 

  
 ار یجاب هروس یراوید هیرشن زا بلطم ود
: منک یم لقن اجنیا رد

 

  
 دوش یم عورش هزات لاس هک الاح "  

 یم راشتنا ار دوخ مهن هرامش مه هدنخ
 یخوش دوخ ناتسود اب هراومه هدنخ .هد
 رگا دیوگب دهاوخ یم نونکا هدرک یئاه
 دنراد لد رد یشجنر وا زا زیزع ناتسود
 نم کی تينابصع عفر یارب تمحز یب ًافطل
 و ضرغ هک دننادب و دنیامرفب ليم کنخ بآ
 هب اه فرح نآ همه و هدوبن راک رد یضرم
.تسا هدوب امش ندينادنخ رطاخ

 

  
 هب ار یجاب هروس ،هدنخ ،همتاخ رد
 یم میدقت دنا هديجنر وا زا هک یناتسود
 و ناتسود مومع هب ار ون لاس و دنک
 ."دیوگ یم کیربت ناگدنناوخ

 

  
 ۶۱ ۀحفص رد همادا
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42 هحفص       
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

رگراك هقبط يربهر هب قلخ كيتاركمد يروهمج داب رارقرب   !!رگراك هقبط يربهر هب قلخ كيتاركمد يروهمج داب رارقرب

 

 

 

 

 

  

كينورتكلا تسپ سردآ

 

  

moc.liamtoh@gfpi :     E- liam

 

  

 ۹۱( ،لکهايس زيخاتسر درگلاس نيمتشه و لهچ نديسر ارف 
 ناریا مدرم هوکشرپ مايق درگلاس نيملهچ و )۹۴۳۱ لاس نمهب
 ، ۹۱۰۲ ۀیروف ۹ هبنش خیرات رد )۷۵ لاس نمهب ۲۲ و ۱۲(
 تکرش اب ار یتشادگرزب مسارم ، ناریا قلخ ییادف یاهکیرچ
 هاگراک" لحم رد اپورا و ناملآ ميقم زرابم نايناریا زا یدایز دادعت
 زور ود نامدای مسارم  .دندرک رازگرب ناملآ رفوناه رهش رد "نايناریا
 همانرب یرجم طسوت ابیز رعش هعطق کی هملکد اب یخیرات گرزب
 و یدازآ هار ناگتخاب ناج یمامت دای هب مارتحا هب سپس و دش زاغآ

 هقيقد کی ، لکهايس ناگدنمزر خرس هرطاخ هژیوب و مسيلايسوس
 دای هب یتازرابم پيلک کی ، همانرب مالعا لابندب  .دش مالعا توکس
 شومارف ۀدورس ساسا رب هک دمآرد شیامن هب لکهايس ناگدنمزر
 ۀزاوآرپ و روالد دنزرف یمظعا گنشوه رتکد ییادف کیرچ یندشن

 دروم پيلک نیا .دوب هدش هتخاس "اهرتوبک" مان هب ، ر ُل قلخ
 .تفرگ رارق نارضاح لابقتسا

 

  
 زربیرف قيفر مسارم نارنخس هب تبون همانرب یدعب شخب رد

 ،یمدرم یاه شزيخ" ناونع اب شیاهتبحص رد یو .ديسر یرجنس
 هرطاخ تشادگرزب نمض "یمالسا یروهمج یدوبان یاشگهار
۵۶ یاهلاس بالقنا رد هتخابناج یاه هدوت و لکهايس ناگدنمزر

 

-  
 زا یا هدوت یاه شزيخ دنور و لیالد رصتخم یسررب هب تسخن ۵۷

 ددعتم یاهتکاف هئارا اب سپس و تخادرپ دعب هب ۶۹ لاس هام ید
 شبنج نیا رد هدمآ ناج هب نارگراک و اه هدوت هنوگچ هک داد ناشن

 اب هچ و یمالسا یروهمج یزادنارب یاهراعش ندادرس اب هچ
 ماظن و میژر نیا یدوبان ناهاوخ نابز رازه اب ، رهق هب لسوت

 یسررب اب یدعب یاهشخب رد نارنخس  .دنا هدش مکاح هنارگمتس
 یتارکفت دقن هب ینونک نارحب لح یارب هدش هئارا یاه "لح هار"
 "تاحالصا" و "یندم ینامرفان" ای و "مودنارفر" حرط اب هک تخادرپ
 یمالسا یروهمج تيمکاح و ینونک یروتاتکید ماظن بوچراچ رد
 !دنهد یم هولج نکمم ار یدازآ و یسارکمد هب نديسر

 

  
 درک حیرصت "تنطلس" ريظن یاهويتانرتلآ دقن اب نينچمه نارنخس
 ای و اهتردق هب ءاکتا اب ناریا رد یسارکمد و یدازآ هب نديسر هک

 شخب رد یو  .تسا مهوت و بارس کی اهنت یتسيلایرپما یاهکمک
 رکذتم ینيع یاهتکاف هب عوجر اب دوخ یتابثا یاهتبحص زا یرگید

 و یخیرات براجت هب ءاکتا اب ناریا قلخ ییادف یاهکیرچ هک دش
 و اه هدوت دوخ یاهدرکلمع و اهراعش هک روطنامه هعماج ینيع
 نديسر لوا ماگ هک دندقتعم ، داد ناشن ام هتساخ اپ هب نارگراک
 هتسد و راد مامت و یمالسا یروهمج میژر ینوگنرس اب ، یدازآ هب

 هرگ هدیدمتس یاه هدوت هناحلسم هزرابم قیرط زا شينورد یاه
 کی هرطيس تحت هک یطیارش رد هجيتن رد  .تسا هدروخ
 یاه لکشت و لفاحم ، حلسم نادند نب ات و هايس یروتاتکید
 طباور ظفح هب رداق یتح هناحلسم هزرابم هب لسوت نودب یتازرابم
 لخاد رد هاگآ و زرابم ناناوج هفيظو ، دنتسين یراک همادا و ینورد
 یسايس یاه لکشت و یتازرابم یاهدنويپ داجیا روشک

 

 یماظن  -
 نیا ینوگنرس تهج رد هعماج ینيع طیارش ليلحت اب هک تس
.دننک تکرح هناحلسم هزرابم قیرط زا میژر

 

  
 و تشگ وربور یعمج یاه قیوشت اب یرجنس قيفر ینارنخس

 و ديسر نایاپ هب نمهب مايق و لکهايس نامدای همانرب لوا شخب
 ، همانرب مود شخب یادتبا رد .دش مالعا یا هقيقد ۰۳ سفنت کی
 نيشنلد همانرب کی روتنس یزاون کت اب یسمش مساقلاوبا داتسا

 همادا رد .تفرگ رارق راضح لابقتسا دروم هک درک ارجا ار یرنه
 رخآ شخب .دش شخپ "متس قالش" مان اب یرگید پيلک وئدیو
 صاصتخا خساپ و شسرپ هب ، یخیرات گرزب زور ود نامدای همانرب
 راضح هب ،همانرب زا هدنام یقاب مين و تعاس کی لوط رد و تفای
 و هتخاس حرطم ار نارنخس زا دوخ تالاوئس هک دش هداد تصرف
 .دنزادرپب شیوخ تارظن حرط هب نينچمه

 

  
 ، نمهب مايق و لکهايس زيخاتسر تشادگرزب همانرب شخب نایاپ

 مسارم بيترت نیا هب و دوب لانويسانرتنا دورس یعمجتسد ندناوخ
 نایاپ هب هناميمص و یتازرابم ییاضف رد یخیرات گرزب زور ود نامدای
 .ديسر

 

  
ناملآ رد ناریا قلخ ییادف یاهکیرچ نيلاعف

 

  
 ۷۹۳۱ نمهب ۳۲

 

۹۱۰۲ هیروف ۲۱  -

 

  

 

  

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 رفوناه ،ناريا رد يخيرات گرزب زور ود تشادگرزب مسارم زا يهاتوك شرازگ

 

ناملآ  -

 

  
 

 تنرتنيا هكبش يور رب "ييادف مايپ"

 ناريا قلخ ييادف ياهكيرچ هحفص زا

:دينك نديد تنرتنيا رد 

 

  
moc.lakhais.www 

 

 يناقهد فرشا قيفر هحفص زا

 

  

:دينك نديد تنرتنيا رد

 

  

 

  

moc.inahghedfarhsa.www

 

  
 

 

 اب سامت يارب

ناريا قلخ ييادف ياهكيرچ 

 

  

:دينك هبتاكم ريز يناشن اب

 

  

 

  
1505 XOB MB  

XX3 N1CW NODNOL  
DNALGNE 

 )ريگماغيپ( نفلت ةرامش

 

  

ناريا قلخ ييادف ياهكيرچ اب سامت يارب

 

  

502 859 8447 4400

 

  
 


